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Detta tilläggsprospekt är daterat och godkänt den 29 maj 2020. 

 

 

 
 

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 12 februari 2020 (diarienr Dnr 20-957) (”Grundprospektet”). 

 

Detta tillägg har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2017/1129 av den 14 juli 2017 och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 29 maj 2020 

(diarienr Dnr 20-12122). Detta tillägg är en del av Grundprospektet och ska läsas tillsammans med 

Grundprospektet och eventuella tilläggsprospekt. Tillägget har offentliggjorts på Ikano Bank:s hemsida 

www.ikanobank.se den 29 maj 2020 (utöver de införlivade handlingarna utgör informationen på 

hemsidan inte en del av detta tillägg eller Grundprospektet och har inte granskats eller godkänts av 

Finansinspektionen). 

 

Tillägget har upprättats med anledning av att Ikano Bank den 27 mars 2020 publicerade sin 

årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019 (”Årsredovisning 2019”). Sedan 

Grundprospektets godkännande och registrering har också vissa ändringar skett i sammansättningen av 

Bankens verkställande ledning, varför uppräkningen i Grundprospektet av medlemmarna i Bankens 

verkställande ledning utgår och ersätts med en ny lydelse enligt punkten (iv) nedan. 

 

Vid tidpunkten för offentliggörandet av detta tillägg föreligger inga utestående erbjudanden och någon 

rätt till återkallelse föreligger således inte.  

 

ÄNDRINGAR TILL GRUNDPROSPEKTET 

(i) Avsnitten ”Handlingar införlivade genom hänvisning” och ”Handlingar som hålls tillgängliga 

för inspektion” 

Ikano Bank publicerade den 27 mars 2020 Årsredovisning 2019 och vill därmed, med detta tillägg, göra 

uppdateringar i Grundprospektets avsnitt ”Handlingar införlivade genom hänvisning” på sida 41 ff. i 

Grundprospektet. Årsredovisning 2019 innehåller resultaträkning på sida 11, balansräkning på sida 12, 

förändring i eget kapital på sida 13, kassaflödesanalys på sida 14, beskrivning av 

redovisningsprinciperna på sida 15 och samtliga noter på sidorna 15-61 (exklusive hänvisning till 

placeringsmarginal på sida 38 och räntemarginal på sida 38), samt revisionsberättelse på sidorna 63-66. 

Årsredovisning 2019 återfinns i elektroniskt format på Ikano Banks hemsida: 

 

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

information/arsredovisningar/arsredovisning-ikano-bank-ab-2019.pdf?la=sv-se 

 

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

Grundprospektets avsnitt ”Handlingar införlivade genom hänvisning” på sida 41 ff. 

 

Årsredovisning 2019 inkluderas i uppräkningen av handlingar som finns tillgängliga för inspektion 

under rubriken ”Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion” på sida 42 i Grundprospektet. 

https://ikanobank.se/-/media/sweden/digitalstore/b2c/om-banken/ekonomisk-information/arsredovisningar/arsredovisning-ikano-bank-ab-2019.pdf?la=sv-se
https://ikanobank.se/-/media/sweden/digitalstore/b2c/om-banken/ekonomisk-information/arsredovisningar/arsredovisning-ikano-bank-ab-2019.pdf?la=sv-se
https://ikanobank.se/-/media/sweden/digitalstore/b2c/om-banken/ekonomisk-information/arsredovisningar/arsredovisning-ikano-bank-ab-2019.pdf?la=sv-se
https://ikanobank.se/-/media/sweden/digitalstore/b2c/om-banken/ekonomisk-information/arsredovisningar/arsredovisning-ikano-bank-ab-2019.pdf?la=sv-se


 

 

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

Texten i avsnittet ”Betydande förändringar i Bankens finansiella ställning” på sida 40 i Grundprospektet 

utgår och ersätts med följande lydelse:  

 

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

period för vilken reviderad finansiell information har offentliggjorts.” 

 

(iii) Avsnittet ”Information om tendenser” 

Texten i avsnittet ”Information om tendenser” på sida 39 i Grundprospektet utgår och ersätts med 

följande lydelse:  

 

”Inga väsentliga negativa förändringar i Bankens framtidsutsikter har ägt rum sedan de senaste 

reviderade finansiella rapporterna offentliggjordes.  

 

Det pågående utbrottet med viruset covid-19 påverkar Ikano Bank på olika sätt. Ikano Bank har en stark 

finansiell ställning med goda marginaler vad gäller likviditet och kapital. Ikano Banks omedelbara fokus 

är att säkerställa hälsan hos sin personal, upprätthållandet av verksamheten med hänsyn till de 

restriktioner olika regeringar infört och att fortsatt kunna bistå sina kunder på bästa möjliga sätt. För 

närvarande är det svårt att överblicka vad de ekonomiska konsekvenserna kommer att vara och Ikano 

Bank arbetar därför med olika antaganden och scenarios för att utvärdera sin finansiella ställning. 

 

Det finns inga övriga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, 

åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bankens affärsutsikter under 

innevarande räkenskapsår. Utöver vad som angetts ovan har det inte heller inträffat några betydande 

förändringar av Bankens finansiella resultat sedan den 31 december 2019.” 

 

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

Verkställande ledning 

Uppräkningen av medlemmarna i Bankens verkställande ledning på sida 36 i Grundprospektet utgår 

och ersätts med följande lydelse: 

 

Namn  Befattning och andra väsentliga uppdrag 

Henrik Eklund VD 

   

Andra väsentliga uppdrag: - 

 

Pontus Sardal Chief Financial Officer  

 

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Iroy Oy, Collectius AG, och 

IISÅ Holdco AB 

 

Jenny Hillerström Schuldt Chief People and Communications Officer 

 

 Andra väsentliga uppdrag: - 

 

Johan Bjurup  Chief Information Officer (interim) 

 

Andra väsentliga uppdrag: - 

 

Dan Hedgate  Chief Operations Officer  

 

Andra väsentliga uppdrag: - 

 



 

 

Jessica Svantesson Global IKEA KAM 

 

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Ikano Insight Ltd och Ikano 

Bank LLC 

 

Petter Brandt  Chief Risk Officer  

 

Andra väsentliga uppdrag: - 

 

Cecilia Ståhle  Chief Compliance Officer 

 

  Andra väsentliga uppdrag: - 

 

David Elvström Head of CEO Office 

 

 Andra väsentliga uppdrag: -  

 

Anna Wanby  Chief Legal Officer 

 

Andra väsentliga uppdrag: -  

 

 

________________ 


