
 

 

Detta tilläggsprospekt är daterat och godkänt den 23 april 2018. 

 

 

 
 

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 23 november  2017 (diarienr Dnr 17-17029 ) (”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 23 april 2018 (diarienr Dnr 

18-7374). Tillägget har publicerats på www.ikanobank.se den 23 april 2018. 

 

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

eventuella tilläggsprospekt. 

 

ÄNDRINGAR TILL GRUNDPROSPEKTET 

Årsredovisning för 2017 

Ikano Bank publicerade sin årsredovisning den 19 mars 2018 för räkenskapsåret 1 januari – 31 

december 2017 (”Årsredovisning 2017”) och vill därmed, med detta tillägg, göra uppdateringar i 

Grundprospektets avsnitt ”Handlingar införlivade genom hänvisning” på sida 43 i Grundprospektet. 

Årsredovisning 2017 innehåller resultaträkning på sida 11, balansräkning på sida 12, kassaflödesanalys 

på sida 14, beskrivning av redovisningsprinciperna på sidorna 15-23, och revisionsberättelse på sidorna 

59-61. Samtliga noter på sidorna 15-57, exklusive hänvisning till placeringsmarginal på sida 38, 

räntemarginal på sida 38 och bruttosoliditetsgrad på sida 57.  

 

Genom detta tillägg införlivas ovan angivna delar av Årsredovisning 2017 i, och utgör en del av, 

Grundprospektets avsnitt ”Handlingar som införlivas genom hänvisning” på sida 43. 

 

Årsredovisning 2017 finns tillgänglig för inspektion i enlighet med informationen angiven under 

rubriken ”Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion” på sida 45, samt återfinns i elektroniskt 

format på Ikano Banks hemsida: 

 

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

ngar/årsredovisning-ikano-bank-ab-2017.pdf?la=sv-se 

 

Styrelse 

Vid Ikano Banks årsstämma 14 mars 2018 omvaldes alla styrelseledamöter utom Jean Champagne. Till 

ny ledamot i styrelsen valdes Yohann Adolphe och till ny medlem i People and Remuneration 

Committee valdes styrelseledamoten Mats Håkansson. Därmed uppdateras avsnittet ”Förvaltnings, 

lednings- och kontrollorgan” på sidorna 38-40 i Grundprospektet i och med detta tilläggsprospekt.  

 

Följande stycke tas bort: 

 

Jean Champagne 
Styrelseledamot (sedan 2016) 

Medlem i styrelsens People and Remuneration Committee   



 

 

 

Andra väsentliga uppdrag: Head of Group HR Ikano S.A. Styrelseledamot i Ikano Pte Ltd  

 

Stycket med beskrivningen av Mats Håkanssons uppdrag ersätts med stycket nedan: 

 

Mats Håkansson 

Styrelseordförande (sedan 2013) 

Medlem i styrelsens Compliance and Audit Committee 

Medlem i styrelsens Risk and Capital Committee 

Medlem i styrelselsens People and Remuneration Committee 

Styrelseledamot sedan 2009  

 

Följande stycke läggs till: 

 

Yohann Adolphe 

Styrelseledamot (2018) 

Medlem i styrelsens Compliance and Audit Committee 

Medlem i styrelsens Risk and Capital Committee 

 

Andra väsentliga uppdrag: Group CFO Ikano S.A. styrelseuppdrag i olika dotterbolag inom Ikano S.A. 

koncernen.  


