Finansinspektionens diarienummer 15-6650

Tillägg till grundprospekt avseende Sparbanken Syds MTN-program
Tillägg till grundprospekt avseende Sparbanken Syds MTN-program, godkänt och registrerat
av Finansinspektionen den 18 december 2014 (dnr 14-16566) (”Grundprospektet”).
Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 20 maj 2015 i enlighet
med 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument samt offentliggjorts på
Sparbanken Syds hemsida den 20 maj 2015.
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 maj 2015.
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
•

Sparbanken Syd i mars 2015 avyttrat sitt aktieinnehav i Cerdo Bankpartner AB;

•

Sparbanken Syd planerar att genomföra en fusion med Frenninge Sparbank;

•

förändringar har skett angående i Grundprospektet lämnad information om
Sparbanken Syds styrelse och verkställande ledning; och

•

Sparbanken Syd den 24 mars 2015 offentliggjort sin årsredovisning för räkenskapsåret
2014.

Historik och utveckling
Följande information ska ersätta avsnittet ”Historik” på sidan 32 i Grundprospektet och utgöra
ett nytt avsnitt benämnt ”Historik och utveckling”:
”Banken grundades den 3 maj 1827 i Ystad under namnet Sparbanken i Ystad och har
således funnits i 185 år. År 1853 grundades Simrishamn Sparbank och 1882 grundades
Tomelilla Sparbank. Under 1900-talet har flertalet sparbanker grundats och gått ihop.1984
bildades Sparbanken Syd genom en fusion mellan Ystad Sparbank (tidigare Sparbanken i
Ystad som slagits samman med Ljunits och Herrestads Härads Sparbank) och Österlens
Sparbank (ursprungligen Simrishamn Sparbank som vid den tiden sammanslagits med en rad
sparbanker och år 1968 bildat Österlens Sparbank). Under mitten av 1980-talet blev ett flertal
sparbanker del av Sparbanken Syd, till exempel Skillinge Sparbanker och Borrby Sparbank.
1998 köptes Tomelilla Sparbank av Sparbanken Syd. 2006 och 2007 blev slutligen
Sparbanken i Ingelstorp och Vallby Sparbank en del av Sparbanken Syd. Banken hade fram
till 2008 ett nära samarbete med Swedbank AB men har sedan dess bedrivits i egen regi.

2009 öppnades ett kontor i Malmö för att komma närmare kunder i den sydvästra delen av
Skåne. Våren 2015 öppnades ett nytt kontor i Lomma.
Sparbanken Syd avyttrade i mars 2015 sitt tidigare innehav av 20 procent av aktierna i Cerdo
Bankpartner AB (som erbjuder bank- och finansmarknaden ett stort sortiment av
administrativa tjänster inklusive IT-stöd och processutveckling). Sparbanken Syd kommer
framöver att vara en kund hos Cerdo Bankpartner AB utan ägarintresse.
Sparbanksstämman i Frenninge Sparbank har fattat beslut om att Frenninge Sparbank ska
fusioneras med Sparbanken Syd. Sparbanken Syds huvudmän informerades om fusionen vid
Sparbanken Syds årsstämma den 21 april 2015. Vid genomförande av fusionen kommer
Frenninge Sparbanks tillgångar och skulder att övertas av Sparbanken Syd. Genomförandet
av fusionen är beroende av tillstånd från Finansinspektionen.”

Tendenser
Följande information ska ersätta informationen i avsnittet ”Tendenser” på sidan 35 i
Grundprospektet:
”Inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum i Bankens framtidsutsikter sedan 2014 års
reviderade årsredovisning offentliggjordes.”

Organisationsstruktur
Informationen i fjärde stycket i avsnittet ”Organisationsstruktur” på sidan 35 i ska utgå ur
Grundprospektet.

Information om emittenten Sparbanken Syd
Följande information ska ersätta informationen i avsnittet ”Sparbanken Syds styrelse” på
sidorna 36–37 i Grundprospektet:
Sparbanken Syds styrelse
För närvarande är följande personer ledamöter i styrelsen, samtliga valda vid
sparbanksstämman 2014:
Namn
Hans Boberg

Titel
Ordförande

Invald år
2006

Övriga uppdrag
Änglarum i Skillinge AB, ägare av 50 %
Erik Penser AB, ledamot
Erik Penser Bankaktiebolag, ledamot
Asia Growth Capital Management AB,
ledamot

Eva Munck
Forslund

Vice
ordförande

2010

Advokatbyrån Forslund, ägare
24Money Group AB, ledamot
24Money Payments AB, ledamot
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Advokatbyrån Christina Cederskär AB,
suppleant
Susanne Kallur

Ledamot

2011

Sparbanken Syd, VD

Kwame Moore

Ledamot

2014
ledamot

Eroom Förvaltningsbolag AB, ägare och
Eroom Properties AB, ledamot
CREDUM Park & Fastigheter AB, ledamot
Formfastigheter i Malmö AB,
styrelseordförande
Feferoni Invest AB, styrelseordförande
Fastighets AB 3775, styrelseordförande
Ture Fastighets AB, suppleant
Rönnskär 5 Fastighets AB,
styrelseordförande

Catherine Ehrensvärd

Ledamot

2015

Tosterups Gård AB, ledamot
Alsoca Förvaltning AB, styrelseordförande

Henric Appelkvist

Ledamot

2013

Gösta Appelkvist Fryseri AB, ägare
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

Ledamot

2010

Anneloo AB, ägare samt styrelseuppdrag

Thomas Mårtensson

Ledamot

2010
ledamot

Mårtenssons Fröslöv AB, ägare samt
Mårtensson Trading AB, ägare och
styrelseordförande

Mats Persson

Ledamot

2010

Ystad resebyrå/Team Bornholm AB, ägare
samt VD
Nordic Travel Sverige, VD samt ledamot
Wescape AB, VD samt ledamot
Visit Österlen AB, ledamot
Meet Scandinavia AB, styrelseordförande
Nelena 34 i Ystad AB, ledamot
Masima Holding AB, styrelseordförande

Kjell Ulmfeldt

Ledamot

2012

Riksbyggens BRF Diana Anno 1989,
styrelseordförande
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Club Wiberg, styrelseordförande
Rolf Ericsson

Personalrepr 2000

Andreas Nilsson

Personalrepr 2014

Marcus Larsson

Suppl
2008
Personalrepr

Nina Hemgard

Suppl
2013
Personalrepr

Hans Nelfelt

Suppl
Stf VD

Riksbyggens BRF Ystadshus 12, ledamot

2014

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 sidorna 37–38 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

Hans Nelfelt

Vice VD

Skandinaviskt Data Center AS, ledamot

Ann Hermansson

Personalchef

Skånska Energi AB, styrelseledamot
Hushållningssällskapet Malmöhus län,
ledamot
Grevlunda Gård, enskild firma

Christian Lindgren

Administrativ chef

FC Rosengård AB, ledamot

Andreas Narsell

Marknadschef

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

Sparbankschef Malmö

Susanne Thuresson

Rörelsechef

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

Såvitt Sparbanken Syd känner till har inte de personer som beskrivs i avsnittet ”Sparbanken
Syds verkställande ledning” 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.
Styrelsens och ledningens kontorsadress är:
Sparbanken Syd
Hamngatan 2
271 25 Ystad

Förändringar i finansiell ställning
Följande information ska ersätta informationen i avsnittet ”Förändringar i finansiell ställning” på
sidan 39 i Grundprospektet:
”Inga väsentliga förändringar har inträffat vad gäller Bankens finansiella ställning eller ställning
på marknaden sedan årsredovisningen per den 31 december 2014 offentliggjordes.
Vidare har inga händelser som påverkar Bankens solvens nyligen inträffat.”

Handlingar införlivade genom hänvisning
Nedanstående handlingar, som är bifogade till detta tillägg och som tidigare har offentliggjorts
och ingivits till Finansinspektionen, införlivas, jämte de andra handlingar som anges i avsnittet
”Handlingar införlivade genom hänvisning” på sida 42 i Grundprospektet eller i tillägg till
Grundprospektet, genom hänvisning och ska läsas som en del av Grundprospektet:
Sparbanken Syds årsredovisning för år 2014
Årsredovisningen har granskats av revisor.
Balansräkning för år 2014 återfinns på sida 13 i årsredovisningen.
Resultaträkning för år 2014 återfinns på sida 12 i årsredovisningen.
Kassaflödesanalys för år 2014 återfinns på sida 15 i årsredovisningen.
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Beskrivning av bokföringsprinciperna samt andra förklarande noter
Sparbanken Syds sammanfattning av viktiga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns
på sidorna 16 ff. i årsredovisningen.
Övriga hänvisningar
Revisionsberättelse på sidan 48.
Förvaltningsberättelse på sidorna 4–7.

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Kopior av Sparbanken Syds årsredovisning för år 2014 kommer, jämte de handlingar som
anges i avsnittet ”Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion” på sida 42 i
Grundprospektet eller i tillägg till Grundprospektet, att finnas tillgängliga i pappersformat hos
Sparbanken Syd, Hamngatan 2, Ystad, under hela prospektets giltighetstid.

Ystad, den 20 maj 2015
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