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Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ)
grundprospekt av den 24 januari 2019
Inledning
Detta dokument utgör ett tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) (”Banken”) grundprospekt
för Program för medium term notes med Dnr 19-915 godkänt den 24 januari 2019
(”Programmet”). Tillägget har upprättats i enlighet med 2 kapitlet 34 § lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument och det har godkänts och registrerats den 9 maj 2019 av
Finansinspektionen samt offentliggjorts på bolagets hemsida den 9 maj 2019.
Detta tillägg är en del av grundprospektet och skall läsas tillsammans med detta samt övriga
tillägg till grundprospektet. Grundprospektet jämte tillägg och slutliga villkor för lån utgivna under
grundprospektet finns att tillgå på www.lansforsakringar.se/finansielltbank.
Detta tillägg har upprättas med anledning av att Banken den 26 april 2019 har offentliggjort sin
delårsrapport för det första kvartalet 2019. Genom detta tillägg införlivas delar av delårsrapporten
i, och utgör en del av, grundprospektet. Genom detta tillägg införlivas även delar av Bankens
årsredovisning för år 2018 i, och utgör en del av detta grundprospekt.
Med anledning av detta ersätts punkt 1), 2) och 7 b-c) i avsnittet ”Allmän Information” på sidorna
41-42 i grundprospektet med följande lydelse:
”
1.

2.

Det har inte skett några betydande förändringar i riskfördelningen jämfört med vad som
angavs i årsredovisningen 2018. Banken bekräftar vidare att det inte har inträffat några
väsentliga förändringar i koncernens finansiella ställning efter offentliggörandet den 26 april
av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2019. Vidare har inga händelser som
påverkar bankens solvens nyligen inträffat.
Inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum i bankens framtidsutsikter sedan 2018 års
reviderade årsredovisning offentliggjordes.

7.
b) Bankens delårsrapport för perioden 1 januari 2019 – 31 mars 2019;”
c) Bankens och dess dotterbolags reviderade årsredovisningar per den 31 december
2015, 2016, 2017 och 2018; och ”

Dessutom uppdateras avsnittet ”Införlivande av Information” på sidorna 44-45 i grundprospektet
med delårsrapporten för första kvartalet 2019 samt årsredovisningen för 2018. Den nya
uppdaterade lydelsen biläggs på följande sidor.

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)

Följande delar av Bankens reviderade och konsoliderade årsredovisningar per den 31
december 2015, 31 december 2016, 31 december 2017 och 31 december 2018.
Bankens årsredovisning för 2018:
(a) Resultaträkning
(b) Balansräkning
(c) Kassaflödesanalys
(d) Förändringar i eget kapital
(e) Redovisingsprinsiper
(f) Noter
(g) Revisionsberättelse
(h) Definitioner

Sida
31
32
33
34
35-43
35-77
105-107
111

Bankens årsredovisning för 2017:
(i) Resultaträkning
(j) Balansräkning
(k) Kassaflödesanalys
(l) Förändringar i eget kapital
(m) Redovisingsprinsiper
(n) Noter
(o) Revisionsberättelse
(p) Definitioner

Sida
33
34
35
36
37-43
37-70
93-95
99

Bankens årsredovisning för 2016:
(q) Resultaträkning
(r) Balansräkning
(s) Kassaflödesanalys
(t) Förändringar i eget kapital
(u) Redovisingsprinsiper
(v) Noter
(w) Revisionsberättelse
(x) Definitioner

Sida
29
30
31
32
33-39
33-69
93-95
99

Bankens årsredovisning för 2015:
(a) Resultaträkning
(b) Balansräkning
(c) Kassaflödesanalys
(d) Förändringar i eget kapital
(e) Redovisningsprinciper
(f) Noter
(g) Revisionsberättelse

Sida
31
31
32
33
34-40
34-67
88

(2)

Följande delar av Bankens delårsrapport för perioden 1 januari 2019 – 31 mars 2019
(översiktligt granskad).

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

(3)

Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Förändringar i eget kapital
Redovisningsprinciper
Noter
Granskningsrapport

Sida
8
9
10
11
12
12-22
31

För att underlätta utökning av Lån utgivna under tidigare prospekt införlivas (i) allmänna
villkor av den 20 december 2012, som återfinns på sid 15 till och med 26 i Länsförsäkringar
Banks grundprospekt av den 19 december 2014 under rubriken ”Allmänna Villkor”och (ii)
allmänna villkor av den 3 februari 2016, som återfinns på sid 15 till och med 27 i
Länsförsäkringar Banks grundprospekt av den 3 februari 2017 under rubriken ”Allmänna
Villkor”.
Införlivade
information
ovan
(punkterna
1-3)
finns
även
tillgänglig
https://www.lansforsakringar.se/finansielltbank samt på Bankens huvudkontor.

på

