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Finansinspektionens diarienummer 16-15565 

 

Tillägg till grundprospekt avseende Sparbanken Syds MTN-program 

Tillägg till grundprospekt avseende Sparbanken Syds MTN-program, godkänt och registrerat 

av Finansinspektionen den 3 augusti 2016 (dnr 16-1004) (”Grundprospektet”). 

Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 18 november 2016 i 

enlighet med 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument samt 

offentliggjorts på Sparbanken Syds hemsida den 18 november 2016.  

Rätt i enlighet med 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att 

återkalla sin anmälan, samtycke till köp eller teckning av överlåtbara värdepapper med 

anledning av offentliggörandet av detta tillägg skall utnyttjas senast två (2) arbetsdagar från 

offentliggörandet. Sista dag för återkallelse är därmed den 22 november 2016. 

Detta tillägg är en del av och ska läsas tillsammans med Grundprospektet och övriga tillägg till 

Grundprospektet. Grundprospektet jämte tillägg finns tillgängliga på Sparbanken Syds 

hemsida, www.sparbankensyd.se. 

Tillägget har upprättats då 

 förändringar har skett angående i Grundprospektet lämnad information om 

Sparbanken Syds styrelse, verkställande ledning och revisorer; och 

 Sparbanken Syd den 29 augusti 2016 offentliggjort sin delårsrapport för perioden 1 

januari 2016–30 juni 2016. 

Information om emittenten Sparbanken Syd 

Följande information ska ersätta informationen i avsnittet ”Sparbanken Syds styrelse” på 

sidorna 39–40 i Grundprospektet: 

 
Sparbanken Syds styrelse 
För närvarande är följande personer ledamöter i styrelsen: 
 

Namn  Titel Invald år Övriga uppdrag 

Hans Boberg  Styrelse- 2006 Änglarum i Skillinge AB, ägare av 50 % 

  ordförande  Erik Penser AB, ledamot 

Erik Penser Bankaktiebolag, ledamot 

Asia Growth Capital Management AB, 

 ledamot 

 

Mats Persson   Vice Styrelse- 2010 Ystad resebyrå/Team Bornholm AB, ägare  

   ordförande  samt VD 

Nordic Travel Sverige, VD samt ledamot 

Nordic Travel Sweden Holding, VD samt 

ledamot 

Wescape AB, VD samt ledamot 

    Meet Scandinavia AB, styrelseordförande 

    Nelena 34 i Ystad AB, ledamot 

http://www.sparbankensyd.se/
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Eva Munck   Styrelseledamot Advokatbyrån Forslund, ägare 

Forslund    Forslund Kognitionskonsult, ägare  

    Brf Boken 7, ordförande 

     

Susanne Kallur Styrelse- 2011 Sparbanken Syd, VD 

Ekologigruppen AB, styrelseledamot 

    ledamot 

 

Kwame Moore  Styrelse- 2014 Eroom Förvaltningsbolag AB, ägare och  

  ledamot  ledamot 

Eroom Properties AB, ledamot, indirekt 

ägare 

CREDUM Park & Fastigheter AB, ledamot, 

indirekt ägare 

    Formfastigheter i Malmö AB,   

    styrelseordförande, indirekt ägare 

Feferoni Invest AB, styrelseordförande, 

indirekt ägare 

    Fastighets AB 3775, styrelseordförande 

TFS Industrifastigheter, ledamot, indirekt 

ägare  

    Rönnskär 5 Fastighets AB,   

    styrelseordförande, indirekt ägare 

Florens Properties AB, ledamot, indirekt 

ägare 

 

Catherine Ehrensvärd Styrelse- 2015 Tosterups Gård AB, ledamot 

  ledamot  Alsoca Förvaltning AB, styrelseordförande 

    

Henric Appelkvist Styrelse- 2013 Gösta Appelkvist Fryseri AB, ägare 

  ledamot  GB-Grossisten Syd AB, ägare 

GB-Grossisten i Örebro AB, ledamot 

GB Grossisten Sydost AB, ledamot 

Hamnkrogen Maritim AB, styrelseordf. 

ledamot 

Hamngrillen i Simrishamn AB, ledamot 

Henric Appelkvist AB, ägare 

Appelkvist &Johansson Invest AB, ledamot 

Föräldrakoop Nils Holgerssons-skolan Ek. 

Förening, ledamot 

Ek. för. för tillväxt i Ystad-Österlen, ledamot 

Hemglass i Sverige AB, suppleant 

    

Anne Looström Styrelse- 2010 Anneloo AB, ägare samt styrelseuppdrag 

  ledamot  

Thomas Mårtensson Styrelse- 2010 Mårtenssons Fröslöv AB, ägare, ledamot 

  



3 
 

Mårtensson Trading AB, ägare och 

styrelseordförande 

        

Kjell Ulmfeldt  Styrelse- 2012 Riksbyggens BRF Diana Anno 1989,  

  ledamot  styrelseordförande 

        

Rolf Ericsson  Styrelse- 2000 

  Ledamot (Personal 

  representant )   

    

Andreas Nilsson Styrelse- 2014 

  Ledamot (Personal 

  representant )  

    

Ingela Berven  Styrelse- 2016  

  Suppleant 

  (Personal- 

  representant)   

 

Nina Hemgard  Styrelse- 2013 

  Suppleant 

  (Personal- 

  representant)  

  

Susanne Thuresson Styrelse- 2016 

  Suppleant 

  Ställföreträdande VD  

 

Såvitt Sparbanken Syd känner till har inte de personer som beskrivs i avsnittet ”Sparbanken 

Syds styrelse” i Prospektet någon befintlig eller potentiell intressekonflikt vad gäller hans eller 

hennes åtaganden gentemot Banken och hans eller hennes privata intressen och/eller 

åtaganden. Intressekonflikter kan dock uppstå mellan ovannämnda personers privata 

intressen och Sparbanken Syds intressen i samband med upptagande respektive beviljande 

av krediter, transaktioner avseende finansiella instrument eller andra uppdrag som dessa 

personer kan ha. För det fall intressekonflikt skulle uppstå säkerställs identifiering och 

hantering genom Bankens interna regelverk om intressekonflikter. 

 

Följande information ska ersätta informationen i avsnittet ”Sparbanken Syds verkställande 
ledning” på sidan 41 i Grundprospektet: 
 
Sparbanken Syds verkställande ledning 
För närvarande är medlemmarna i Sparbanken Syds verkställande ledning följande: 
 

Namn Titel Övriga uppdrag 
   
Susanne Kallur VD Sparbanken Syd, styrelseledamot 

Ekologigruppen AB, styrelseledamot 
   
Ann Hermansson Personalchef Skånska Energi AB, styrelseledamot 

Hushållningssällskapet Malmöhus län, ledamot 
Grevlunda Gård, enskild firma 
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Christian Lindgren Administrativ chef FC Rosengård  AB, ledamot 

   
Jonas Löwengren Kreditchef  
   
Andreas Narsell Marknadschef Narsell I Ystad, enskild näringsidkare 

Siesta Media, enskild näringsidkare 
Ek. för. för tillväxt i Ystad-Österlen, ledamot 
Filmfonden Ystad/Österlen, ledamot 
Skärbönans samfällighetsförening, revisor 

   
Henrik Nilsson Sparbankschef Malmö  
   
Susanne Thuresson    Affärschef, Vice VD Ek. för. för tillväxt i Ystad-Österlen, ledamot 
   

   
Såvitt Sparbanken Syd känner till har inte de personer som beskrivs i avsnittet ”Sparbanken 

Syds styrelse” i Prospektet någon befintlig eller potentiell intressekonflikt vad gäller hans eller 

hennes åtaganden gentemot Banken och hans eller hennes privata intressen och/eller 

åtaganden. Intressekonflikter kan dock uppstå mellan ovannämnda personers privata 

intressen och Sparbanken Syds intressen i samband med upptagande respektive beviljande 

av krediter, transaktioner avseende finansiella instrument eller andra uppdrag som dessa 

personer kan ha. För det fall intressekonflikt skulle uppstå säkerställs identifiering och 

hantering genom Bankens interna regelverk om intressekonflikter. 

 

Följande information ska ersätta informationen i avsnittet ”Revisor” på sidan 42 i 
Grundprospektet: 
 
Revisor  
Banken har en ordinarie revisor .  
 
 
Niklas Paulsson 
Ernst & Young AB 
Auktoriserad Revisor (medlem i FAR) 
Bergaliden 11 
Box 780  
251 07 Helsingborg 
 

Banken hade under räkenskapsåren 2014 och 2015, och fram till årsstämman den 29 mars 

2016, ytterligare en ordinarie revisor, Rolf Mohlin, med följande kontaktuppgifter: 

 

Rolf Mohlin 
Företagsredovisning i Ystad AB 
Godkänd revisor (medlem i FAR) 
Tobaksgatan 12 
271 41 YSTAD 

 

Bankens redovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen. 

Redovisningshandlingarna har reviderats i enlighet med i Sverige gällande god 

redovisningssed och revisionsberättelserna har lämnats utan anmärkning. Bankens revisorer 

har inga väsentliga intressen i Banken. 
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Banken har förvissat sig om att information lämnad av tredje man återgivits exakt och att den 

inte är felaktig eller missvisande i förhållande till andra av sådan tredje man offentliggjorda 

uppgifter. 

 
Handlingar införlivade genom hänvisning 

Nedanstående handling, som är bifogad till detta tillägg och som tidigare har offentliggjorts 

och ingivits till Finansinspektionen, införlivas, som den femte punkten efter Sparbankens 

årsredovisning för 2015 i avsnittet ”Handlingar införlivade genom hänvisning” på sida 44 i 

Grundprospektet eller i tillägg till Grundprospektet, genom hänvisning och ska läsas som en 

del av Grundprospektet: 

Sparbanken Syds delårsrapport för 1 januari 2016–30 juni 2016 

Klicka här för att komma till delårsrapporten. 

Delårsrapporten har översiktligt granskats av revisor. 

Balansräkning för första halvåret år 2016 återfinns på sida 6 i delårsrapporten. 

Resultaträkning för första halvåret år 2016 återfinns på sida 5 i delårsrapporten. 

Kassaflödesanalys för första halvåret år 2016 återfinns på sida 8 i delårsrapporten. 

Beskrivning av bokföringsprinciperna samt andra förklarande noter 

Sparbanken Syds sammanfattning av viktiga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns 

på sidorna 9 ff. i årsredovisningen. 

Övriga hänvisningar 

Revisionsberättelse på sidan 17. 

Förvaltningsberättelse på sidorna 1–4. 

Redovisningsstandard 

Sparbankens delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, delårsrapporter. Därutöver 

följer innehållet i delårsrapporten krav i lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och 

värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

Årsredovisning i Kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) samt Rådet för 

finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 

Sparbankerna tillämpar därigenom s.k. lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder 

som antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS. Detta 

innebär att samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för 

årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. 

Tillämpade redovisningsprinciper och bedömningsgrunder i delårsrapporten överensstämmer 

med de som tillämpades i årsredovisningen för 2015. 

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion 

Kopior av Sparbanken Syds delårsrapport för perioden 1 januari 2016–30 juni 2016 kommer, 

jämte de handlingar som anges i avsnittet ”Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion” på 

sida 46 i Grundprospektet eller i tillägg till Grundprospektet, att finnas tillgängliga i 

pappersformat hos Sparbanken Syd, Hamngatan 2, Ystad, under hela prospektets 

http://www.sparbankensyd.se/Global/PDFer/Del%c3%a5rsrapport%202016-06-30.pdf
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giltighetstid. Den andra punkten på sida 46 i Grundprospektet ska således ersättas med 

följande lydelse: 

”- Bankens reviderade årsredovisningar per den 31 december 2014 och per den 31 december 

2015, samt Bankens delårsrapport för perioden 1 januari 2016-30 juni 2016;” 

 

Ystad, den 18 november 2016 

 


