






TILLÄGGSAVTAL III

Mellan, å ena sidan, Ikano Bank AB (publ) (org nr 516406-0922) ("rkano Bank") och, å
andra sidan, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("Ledarbanken"), Danske Bank
A"/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB
(publ) har den 7 december 2012 träffats avtal ("Emissionsavtalet") om uppläggande av ett
svenskt Medium Term Note-program ("MTN-programmet"), under vilket Ikano Bank avser
att uppta lån på kapitalmarknaden genom att utge obligationer med en löptid om lägst ett år
och högst tio år, så kallade Medium Term Notes ("MTN"), inom ramen ftir ett högsta
sammanlagt vid var tid utestående nominellt belopp om EN MILJARD FEMHUNDRA
MILJONER (1.500.000.000) svenska kronor ("SEK") eller motvärdet därav i euro ("EUR").

Definitioner i Emissionsavtalet och därtill hörande Allmänna Villkor skall äga tillämpning i
detta tilläggsavtal.

Genom tilläggsavtal I av den 20 december 2013 höjdes Rambeloppet från SEK EN
MILJARD FEMHUNDRA MILJONER (1.500.000.000) eller motvärdet därav i EUR till
sEK TVÄ MILJARDER FEMHLINDRA MILJONER (2.500.000.000) eller motvärdet därav
i EUR.

Genom tilläggsar4al II av den 19 november 2014 höjdes Rambeloppet från SEK TVÄ
MILJARDER FEMHUNDRA MILJONER (2.500.000.000) eller motvärdet därav i EUR till
SEK FEM MILJARDER (5.000.000.000) eller motvärder därav i EUR.

Nedanstående parter överenskommer härmed från och med dagen ftir detta tilläggsavtals
undertecknande att Rambeloppet höjs från SEK FEM MILJARDER (5.000.000.000) eller
motvärdet därav i EUR till sEK TIO MILJARDER (10.000.000.000) eller motvärder därav i
EUR.

I övrigt skall Emissionsavtalet och Allmänna Villkor gälla på oft)rändrade villkor.

Av detta tilläggsavtal är fem (5) likalydande exemplar upprättade, av vilka parterna har
erhållit var sitt.
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