Finansinspektionens diarienummer 17-4830

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 ett tillägg
godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 18 november 2016 (dnr 16-15565).
Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 4 april 2017 i enlighet med
2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument samt offentliggjorts på Sparbanken
Syds hemsida den 4 april 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 6 april 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 28 februari 2017 offentliggjort sin årsredovisning för perioden 1 januari–
31 december 2016;



Sparbanken Syd har offentliggjort information enligt Pelare III 2016 ”Risk- och Kapitalhantering
– Information enligt Pelare III 2016”; och



en styrelseledamot ersatts i Sparbanken Syds styrelse.

Avsnittet ”Sparbanken Syds styrelse” på sidorna 39-40 i Grundprospektet ska ändras enligt följande.
Med anledning av att den tidigare styrelseledamoten (personalrepresentant) Rolf Ericsson ersatts av
Ulrika Bengtsson i Sparbanken Syds styrelse ska hans uppgifter ersättas med följande uppgifter
avseende den nya styrelseledamoten (personalrepresentant) Ulrika Bengtsson:
Namn

Titel

Invald år

Ulrika Bengtsson

Styrelse2016
ledamot
(Personalrepresentant)

Övriga uppdrag

Avsnittet ”Förändringar i finansiell ställning” på sida 42 i Grundprospektet ska justeras till att få följande
lydelse:
Förändringar i finansiell ställning
Inga väsentliga förändringar har inträffat vad gäller Bankens finansiella ställning eller ställning på
marknaden sedan den 31 december 2016.
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Vidare har inga händelser som påverkar Bankens solvens nyligen inträffat.

Avsnittet ”Handlingar införlivade genom hänvisning” på sidorna 44–45 i Grundprospektet ska justeras till
att få följande lydelse:
7.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Nedanstående handlingar, som tidigare har offentliggjorts och ingivits till Finansinspektionen, införlivas
genom hänvisning och ska läsas som en del av detta prospekt: De delar som inte har införlivats genom
hänvisning finns antingen återgivna i detta grundprospekt eller saknar enligt gällande
prospektförordning relevans för upprättandet av ett grundprospekt.


För att underlätta utökning av Lån utgivna under tidigare prospekt införlivas:

(i) allmänna villkor av den 18 december 2012, som återfinns på sid 15 till och med 28 i
Sparbanken Syds grundprospekt av den 18 december 2012 under rubriken ”Allmänna Villkor för
lån upptagna under Sparbanken Syds svenska MTN-program”,
(ii) allmänna villkor av den 29 november 2013, som återfinns på sid 11 till och med 27 i
Sparbanken Syds grundprospekt av den 18 december 2013 under rubriken ”Allmänna villkor för
lån respektive förlagslån upptagna under Sparbanken Syds program för utgivning av medium
term notes och förlagsbevis”, och
(iii) allmänna villkor av den 17 december 2014, som återfinns på sid 11 till och med 27 i
Sparbanken Syds grundprospekt av den 18 december 2014 under rubriken ”Allmänna villkor för
lån respektive förlagslån upptagna under Sparbanken Syds program för utgivning av medium
term notes och förlagsbevis”.


Mall för slutliga villkor som återfinns på sid 28–31 i Sparbanken Syds grundprospekt av den
18 december 2014.



Sparbanken Syds årsredovisning för perioden 1 januari 2016–31 december 2016
Årsredovisningen har granskats av revisor.
Klicka här för att komma till årsredovisningen.
Följande delar införlivas genom hänvisning:
Balansräkning för räkenskapsåret 2016 som återfinns på sida 19 i årsredovisningen.
Resultaträkning för räkenskapsåret 2016 som återfinns på sida 18 i årsredovisningen.
Kassaflödesanalys för räkenskapsåret 2016 som återfinns på sida 21 i årsredovisningen.
Beskrivning av bokföringsprinciperna samt andra förklarande noter: Sparbanken Syds
sammanfattning av viktiga redovisnings- och värderingsprinciper som återfinns på sidorna 22–
51. i årsredovisningen.
Övriga
hänvisningar:
Revisionsberättelsen
som
Förvaltningsberättelse som återfinns på sidorna 6–15.

återfinns

på

sidorna

53–55.

Redovisningsstandard:
Sparbankens Syds årsredovisning för år 2016 är upprättad enligt 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) inklusive alla tillämpliga ändringsföreskrifter och Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Banken tillämpar därigenom s k
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lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har 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.
Övrigt
Årsredovisningen är godkänd för utfärdande av styrelsen samt offentliggjord den 28 februari
2017. Årsredovisningen kommer att läggas fram för (i relevanta delar) fastställande på
årsstämman den 28 mars 2017.


Sparbanken Syds årsredovisning för perioden 1 januari 2015–31 december 2015
Klicka här för att komma till årsredovisningen.
Årsredovisningen har granskats av revisor.
Följande delar införlivas genom hänvisning:
Balansräkning för räkenskapsåret 2015 som återfinns på sida 20 i årsredovisningen.
Resultaträkning för räkenskapsåret 2015 som återfinns på sida 19 i årsredovisningen.
Kassaflödesanalys för räkenskapsåret 2015 som återfinns på sida 22 i årsredovisningen.
Beskrivning av bokföringsprinciperna samt andra förklarande noter: Sparbanken Syds
sammanfattning av viktiga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 23–53. i
årsredovisningen.
Övriga hänvisningar: Revisionsberättelse som återfinns på sidan 55. Förvaltningsberättelse
som återfinns på sidorna 7-16.
Redovisningsstandard:
Bankens årsredovisning för år 2015 är upprättad enligt 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)
inklusive alla tillämpliga ändringsföreskrifter och Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Banken tillämpar därigenom s k
lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har 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.



Sparbankens Syds information enligt Pelare III 2016 ”Risk och kapitalhantering –
Information enligt Pelare III 2016”
Dokumentet har inte granskats av revisor.
Klicka här för att komma till dokumentet.
Dokumentet införlivas i sin helhet genom hänvisning.



Sparbanken Syds information enligt Pelare III 2015 ”Risk- och Kapitalhantering –
Information Enligt Pelare III 2015”
Dokumentet har inte granskats av revisor.
Klicka här för att komma till dokumentet.
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Dokumentet införlivas i sin helhet genom hänvisning.

Avsnittet ”Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion” på sida 46 i Grundprospektet ska justeras till
att få följande lydelse:
Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Kopior av följande handlingar kommer att finnas tillgängliga i pappersformat hos Banken, Hamngatan 2,
Ystad, på vardagar under Bankens ordinarie kontorstid under hela Prospektets giltighetstid.
- Bankens reglemente;
- Bankens reviderade årsredovisningar per den 31 december 2015 och per den 31 december 2016;
- Bankens information enligt Pelare III 2015 ”Risk- och Kapitalhantering – Information enligt Pelare III
2015”;
- Bankens information enligt Pelare III 2016 ”Risk- och kapitalhantering – Information enligt Pelare III
2016”; samt
- Prospektet (inklusive Allmänna Villkor), eventuella tillägg och uppdateringar till Prospektet samt
Slutliga Villkor för MTN och Förlagsbevis utgivna under Prospektet.

Ystad, den 4 april 2017
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