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T i l lägg t i l l  Länsförsäkr ingar Bank  AB:s (publ )   

grundprospekt  av den 23 december 2013 
 

 
Inledning 
Detta dokument utgör ett tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) (”Banken”) grundprospekt 
för Program för medium term notes med Dnr 13-13806 godkänt den 23 december 2013 
(”Programmet”). Tillägget har godkänts och registrerats den 3 november 2014 av 
Finansinspektionen i enlighet med 2 kapitlet 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella 
instrument samt offentliggjorts på bolagets hemsida den 3 november 2014. 
 
En investerare som innan tillägget till prospektet offentliggörs har gjort en anmälan om eller på 
annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de överlåtbara värdepapper som omfattas av 
prospektet, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från 
offentliggörandet. Sista dagen för återkallelse är därmed den 5 november 2014. 
 
Detta tillägg är en del av grundprospektet och skall läsas tillsammans med detta. 
Grundprospektet jämte tillägg och slutliga villkor för lån utgivna under grundprospektet finns att 
tillgå på www.lansforsakringar.se/finansielltbank.  
 
Detta tillägg upprättas med anledning av att Banken den 23 oktober 2014 har offentliggjort sin 
delårsrapport för de tre första kvartalen 2014. Genom detta tillägg införlivas delårsrapporten i, och 
utgör en del av, grundprospektet. 
 
Med anledning av detta har avsnittet ”Införlivande av information” på sidan 35 i grundprospektet 
uppdaterats. Den nya lydelsen biläggs på följande sidor. Dessutom får punkt 6 b) i avsnittet 
”Allmän Information” på sidan 33 i grundprospektet ny lydelse enligt nedan: 
 
”b)  Bankens delårsrapport gällande 1 januari - 30 september 2014.” 
 
 
  



 
 

INFÖRLIVANDE AV INFORMATION 
 
Nedanstående hänvisningar refererar till information om Banken, vilken har offentliggjorts och getts in till 
Finansinspektionen. Informationen utgör enligt 2 kap 20 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument en 
del av detta Prospekt:  
 
(1) Bankens reviderade och konsoliderade årsredovisningar per den 31 december 2011, 31 december 2012 och 31 

december 2013; och 
 
(2) Bankens delårsrapporter per den 30 september 2014 (ej reviderad). 
 
Nedanstående förteckning innehåller sidhänvisningar till olika delar i respektive årsredovisning samt till 
delårsrapporten: 
 
 Dokument      Sid 

 
 Årsredovisning för 2011   
 

 Redovisningsprinciper   47 
 Resultaträkning     44 
 Balansräkning     44 
 Noter        47 
 Revisionsberättelse    88 
 

Årsredovisning för 2012   
 

 Redovisningsprinciper   33 
 Resultaträkning     30 
 Balansräkning     30 
 Noter        33 
 Revisionsberättelse    89 
 
 Årsredovisning för 2013 

 
 Redovisningsprinciper   31 
 Resultaträkning     28 
 Balansräkning     28 
 Noter        31 
 Revisionsberättelse    85 
 
 
 
 Delårsrapport för perioden  
 1 januari – 30 september 2014  

 
Redovisningsprinciper     10 
Resultaträkning      7 
Balansräkning      8 
Noter         10-25 

 
 
(3) För att underlätta utökning av Lån utgivna under tidigare prospekt införlivas allmänna villkor av den 30 

december 2005, som återfinns på sid 15 till och med 26 i grundprospektet av den 21 december 2011 under 
rubriken ”Allmänna Villkor”. 

 
 


