Finansinspektionens diarienummer 17-9387
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”) och till vilket tillägg
godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 18 november 2016 (dnr 16-15565) samt den
4 april 2017 (dnr 17-4830).
Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 19 juni 2017 i enlighet med
2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument samt offentliggjorts på Sparbanken
Syds hemsida den 19 juni 2017.
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 21 juni 2017.
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,
sparbankensyd.se.
Tillägget har upprättats då:
•

Sparbanken Syd den 13 juni 2017 har erhållit kreditbetyg från Moody’s Investors Service Ltd.;
och

•

en styrelseledamot ersatts i Sparbanken Syds styrelse.

Följande information ska ersätta informationen i avsnittet ”Bankens kreditbetyg/rating” på sidan 38 i
Grundprospektet:
Bankens kreditbetyg/rating
Banken har av Moody’s Investors Service Ltd. tilldelats kreditbetyget (emittentrating/issuer rating) Baa1
(stable outlook) avseende Bankens möjlighet att fullgöra långfristiga (dvs. med en löptid på ett år eller
mer) icke efterställda och icke säkerställda skuldförbindelser.
Moody’s Investors Service Ltd. är ett kreditvärderingsinstitut etablerat inom EU och registrerat i
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september
2009 om kreditvärderingsinstitut.
Moody’s Investors Service Ltd.’s skala för ovanstående kreditvärdighetsbetyg vid tidpunkten för detta
tilläggsprospekt anges nedan. Genom att siffran 1, 2 eller 3 åtföljer kreditvärdighetsbetyget anges om
kreditvärdighetsbetyget är i den övre (1), mellan (2) eller nedre (3) delen av kreditvärdighetsbetyget.
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För mer information om rating från Moody’s Investors Service Ltd., se webbplats (www.)moodys.com.
Ett kreditvärdighetsbetyg är inte en rekommendation att köpa, sälja eller behålla MTN eller
Förlagsbevis utgivna av Banken och kan när som helst ändras, sänkas eller bortfalla. Dessutom
speglar inte alltid ett kreditvärdighetsbetyg den risk som är relaterad till individuella instrument
som getts ut av Banken.
Följande riskfaktor ska läggas in i avsnittet ”Riskfaktorer” - ”Värdepappersspecifika risker” på sida 5 i
Grundprospektet.
Kreditvärdighetsbetyg
Ett kreditvärdighetsbetyg är inte en rekommendation att köpa, sälja eller behålla MTN eller Förlagsbevis
utgivna av Banken och kan när som helst ändras, sänkas eller bortfalla. Ett kreditvärdighetsbetyg
speglar inte alltid den risk som är relaterad till individuella instrument som getts ut av Banken. Reella
eller förväntade förändringar av Bankens kreditvärdighetsbetyg kan påverka marknadsvärdet av MTN
och Förlagsbevis.
Om kreditvärderingsinstitut som har utfärdat kreditbetyg avseende Banken justerar sina metoder för
kreditvärdighetsbedömning kan detta påverka kreditvärdighetsbetyg som utfärdas av
kreditvärdighetsinstituten, vilket i sin tur kan påverka marknadsvärdet av MTN och Förlagsbevis.
Avsnittet ”Sparbanken Syds styrelse” på sidorna 39-40 i Grundprospektet ska ändras enligt följande:
Med anledning av att den tidigare styrelseledamoten Eva Munck Forslund ersatts av Anette Ringnér i
Sparbanken Syds styrelse ska hennes uppgifter ersättas med följande uppgifter avseende den nya
styrelseledamoten Anette Ringnér:
Namn

Titel

Invald år

Annette Ringnér

Styrelseledamot

2017

Ystad, den 19 juni 2017
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Övriga uppdrag

