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Detta tilläggsprospekt är daterat och godkänt den 22 september 2020. 

 

 

 
 

Tillägg till Grundprospekt 

avseende 

Medium Term Note-program 

om 10 miljarder svenska kronor 

eller motvärdet därav i euro 
 

 

Tilläggsprospekt 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 tilläggsprospekt 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 22 september 2020 (Dnr 20-21101). Detta tilläggsprospekt och Ikano Banks tilläggsprospekt daterat 

29 maj 2020 (Dnr 20-12122) utgör en del av Grundprospektet och ska läsas tillsammans med 

Grundprospektet och eventuella ytterligare tilläggsprospekt. Detta tilläggsprospekt har offentliggjorts 

på Ikano Bank:s hemsida www.ikanobank.se den 22 september 2020 (utöver de införlivade 

handlingarna utgör informationen på hemsidan inte en del av detta tilläggsprospekt eller 

Grundprospektet och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen). 

 

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Ikano Bank den 28 augusti 2020 publicerade sin 

delårsrapport för första halvåret 2020 (”Delårsrapport juni 2020”). Sedan tilläggsprospektet som 

godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 29 maj 2020 har också en mindre ändring skett 

gällande befattningen hos en medlem av Bankens verkställande ledning, i enlighet med punkten (iv) 

nedan.  

 

Vid tidpunkten för offentliggörandet av detta tilläggsprospekt 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 28 augusti 2020 Delårsrapport juni 2020 och vill därmed, med detta 

tilläggsprospekt, göra uppdateringar i Grundprospektets avsnitt ”Handlingar införlivade genom 

hänvisning” på sida 41 f. i Grundprospektet. Delårsrapport juni 2020 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 2020 har 

inte granskats av Ikano Banks revisorer. 

 

Delårsrapport juni 2020 återfinns i elektroniskt format på Ikano Banks hemsida: 

 

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

information/delarsrapport/2020-06-delarsrapport.pdf?la=sv-se  

 

Genom detta tilläggsprospekt införlivas ovan angivna delar av Delårsrapport juni 2020 i, och ska därmed 

utgöra en del av, Grundprospektets avsnitt ”Handlingar införlivade genom hänvisning” på sida 41 f. 

 

https://ikanobank.se/-/media/sweden/digitalstore/b2c/om-banken/ekonomisk-information/delarsrapport/2020-06-delarsrapport.pdf?la=sv-se
https://ikanobank.se/-/media/sweden/digitalstore/b2c/om-banken/ekonomisk-information/delarsrapport/2020-06-delarsrapport.pdf?la=sv-se
https://ikanobank.se/-/media/sweden/digitalstore/b2c/om-banken/ekonomisk-information/delarsrapport/2020-06-delarsrapport.pdf?la=sv-se
https://ikanobank.se/-/media/sweden/digitalstore/b2c/om-banken/ekonomisk-information/delarsrapport/2020-06-delarsrapport.pdf?la=sv-se


 

 

Delårsrapport juni 2020 inkluderas i uppräkningen av handlingar som finns tillgängliga för inspektion 

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

(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 utgången av 

den senaste räkenskapsperiod för vilken en delårsrapport har offentliggjorts.” 

(iii) Avsnittet ”Information om tendenser” 

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

följande lydelse:  

 

”Ikano Banks verksamhet har likt hela omvärlden påverkats av covid-19-pandemin, vars konsekvenser 

på lång sikt alltjämt är svåra att förutse. På kort sikt syns en nedgång i intäktsmassan samt ökade 

reserveringar för förväntade framtida kreditförluster som en direkt effekt av pandemin. Ikano Bank har 

en stark finansiell ställning med goda marginaler när det gäller likviditet och kapital. Banken ser också 

framöver stora effekter av det förbättringsarbete som pågår genom dess genomgripande transformation 

som påskyndats ytterligare på grund av covid-19-pandemin. Med nya digitala processer och förbättrad 

kundupplevelse, engagerade medarbetare, en uppdaterad strategi och ett kundlöfte på schyssta villkor, 

ser Ikano Bank goda affärsmöjligheter framöver. 

 

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

finansiella rapporterna offentliggjordes. 

 

Det har inte inträffat några betydande förändringar av Bankens finansiella resultat sedan utgången av 

den senaste räkenskapsperiod för vilken finansiell information har offentliggjorts.” 

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

Verkställande ledning 

I uppräkningen av medlemmarna i Bankens verkställande ledning på sida 36 i Grundprospektet utgår 

David Elvströms befattning som Head of CEO Office och ersätts per dagen för detta tilläggsprospekt 

med följande befattning: 

Namn  Befattning och andra väsentliga uppdrag 

 

David Elvström Chief Transformation Officer 

 

 Andra väsentliga uppdrag: -  

________________ 


