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Detta tilläggsprospekt är daterat och godkänt den 17 september 2019. 

 

 

 
 

Tillägg till Grundprospekt 

avseende 

Medium Term Note-program 

om 10 miljarder svenska kronor 

eller motvärdet därav i euro 
 

 

Tillägg till Ikano Bank AB:s (publ) (”Ikano Bank”) grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av 

Finansinspektionen den 10 januari 2019 (diarienr Dnr 18-21925) (”Grundprospektet”). 

 

Detta tillägg har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella 

instrument och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 17 september 2019 (diarienr 

Dnr 19-19533). Tillägget har publicerats på www.ikanobank.se den 17 september 2019. Vid tidpunkten 

för offentliggörandet av detta tillägg föreligger inga utestående erbjudanden och någon rätt till 

återkallelse föreligger således inte. 

 

Detta tillägg är en del av Grundprospektet och skall läsas tillsammans med Grundprospektet och 

eventuella tilläggsprospekt. 

 

ÄNDRINGAR TILL GRUNDPROSPEKTET 

(i) Avsnittet ”Handlingar införlivade genom hänvisning” 

Ikano Bank publicerade den 30 augusti 2019 sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019 

(”Delårsrapport juni 2019”) och vill därmed, med detta tillägg, göra uppdateringar i Grundprospektets 

avsnitt ”Handlingar införlivade genom hänvisning” på sida 46 ff. i Grundprospektet. Delårsrapport juni 

2019 innehåller resultaträkning på sida 5, balansräkning på sida 6, förändring i eget kapital på sida 7, 

kassaflödesanalys på sida 7, beskrivning av redovisningsprinciperna på sida 8 och samtliga noter på 

sidorna 8-21. Delårsrapport juni 2019 är inte reviderad av Ikano Banks revisor.  

 

Genom detta tillägg införlivas ovan angivna delar av Delårsrapport juni 2019 i, och utgör en del av, 

Grundprospektets avsnitt ”Handlingar införlivade genom hänvisning” på sida 46 ff. 

 

Delårsrapport juni 2019 finns tillgänglig för inspektion i enlighet med informationen angiven under 

rubriken ”Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion” på sida 48, samt återfinns i elektroniskt 

format på Ikano Banks hemsida: 

 

https://ikanobank.se/-/media/sweden/digitalstore/b2c/om-banken/ekonomisk-

information/delarsrapport/delarsrapport_2019_06.pdf?la=sv-se 

 

(ii) Avsnittet ”Väsentliga förändringar i Bankens finansiella ställning” 

Texten i avsnittet väsentliga förändringar i Bankens finansiella ställning på sida 45 i Grundprospektet 

utgår och ersätts med följande lydelse:  

 

”Inga väsentliga förändringar har inträffat vad gäller Bankens finansiella ställning sedan den senaste 

period för vilken delårsinformation har offentligjorts.” 

 

https://ikanobank.se/-/media/sweden/digitalstore/b2c/om-banken/ekonomisk-information/delarsrapport/delarsrapport_2019_06.pdf?la=sv-se
https://ikanobank.se/-/media/sweden/digitalstore/b2c/om-banken/ekonomisk-information/delarsrapport/delarsrapport_2019_06.pdf?la=sv-se


 

 

(iii) Avsnittet ”Styrelsens arbetsformer” 

Styrelsens Revisionsutskott och Risk- och regelefterlevnadsutskott har slagits samman till nytt 

Revisions-, Risk- och regelefterlevnadsutskott (styrelsens Audit, Risk and Compliance Committee). 

Hänvisningar till något av de två förstnämnda utskotten, på sidorna 40 och 43 i grundprospektet, ska 

följaktligen utgöra hänvisningar till det nya Revisions-, Risk- och efterlevnadsutskottet.  

Texten i avsnittet Revisionsutskott (styrelsens Audit Committee) respektive Risk och 

regelefterlevnadsutskott (styrelsens Risk and Compliance Committee) på sidan 40 i Grundprospektet 

ska utgå och ersättas av stycket nedan: 

Revisions-, Risk- och Regelefterlevnadsutskott (styrelsens Audit, Risk and Compliance Committee) 

Syftet med Revisions-, Risk- och Regelefterlevnadsutskottet är att bistå styrelsen i dess styrning och 

ansvar för, extern redovisning, finansiell rapportering, intern och extern revision samt skatte- och 

momsfrågor. Utskottet ska även bistå styrelsen i dess styrning och ansvar för risk- och kapitalfrågor 

samt regelefterlevnad. 

(iv) Avsnittet ”Förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan” 

Verkställande ledning 

Uppräkningen av medlemmarna i Bankens verkställande ledning på sidorna 40-41 i Grundprospektet 

utgår och ersätts med följande lydelse: 

 

Namn  Befattning och andra väsentliga uppdrag 

Henrik Eklund VD 

   
Andra väsentliga uppdrag: Inga 

 

Pontus Sardal Chief Financial Officer  

 

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot Iroy Oy och Collectius AG 

 

Jenny Hillerström Schuldt Chief People and Communications Officer 

 

 Andra väsentliga uppdrag: Inga 

 

Patrik Andersson Chief Information Officer  

 

Andra väsentliga uppdrag: Inga 

 

Dan Hedgate  Chief Operations Officer  

 

Andra väsentliga uppdrag: Inga 

 

Jessica Svantesson Global IKEA KAM 

 

  Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Quant Marketing Ltd  
 

Petter Brandt  Chief Risk Officer  

 

Andra väsentliga uppdrag: Inga 

 

Cecilia Ståhle  Chief Compliance Officer 

 

  Andra väsentliga uppdrag: Inga 

 

Daniel Joy  Chief Commercial Officer 



 

 

 

Andra väsentliga uppdrag: Director och Company secretary i The People 

Touch Limited 

 

(v) Avsnittet ”Styrelseledamöter” 

I uppräkningen av styrelseledamöternas utskottsuppdrag på sidan 42 i Grundprospektet utgår 

hänvisningarna till Audit Committee och Risk and Compliance Committee och ersätts med hänvisning 

till ”Ordförande” alternativt ”Medlem” ”…i styrelsens ”Audit, Risk and Compliance Committee” 

(som tillämpligt). 

 

________________ 


