Stockholm, 15 augusti 2017

Finansinspektionens diarienummer: 17-13290

TILLÄGG 2017:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL)
MTN-PROGRAM

Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) (”Atrium Ljungberg”) MTNprogram, godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 19 maj 2017 (diarienummer 175638) (”Grundprospektet”).
Detta tillägg till Grundprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lag (1991:980) om
handel med finansiella instrument samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen den
15 augusti 2017 och offentliggjorts på Atrium Ljungbergs webbplats den 15 augusti 2017. Vid
tidpunkten för ändring av MTN-programmets rambelopp föreligger inga utestående erbjudande
och någon rätt till återkallelse föreligger således inte.
Detta tillägg till Grundprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Grundprospektet
som återfinns på Atrium Ljungbergs webbplats www.al.se.
Detta tillägg till Grundprospektet har upprättats med anledning av dels att Atrium Ljungberg i
enlighet med villkoren för MTN-programmet den 11 juli 2017 höjde MTN-programmets rambelopp
från SEK 5 000 000 000 (eller motvärdet därav i EUR) till SEK 7 000 000 000 (eller motvärdet
därav i EUR), dels att Nordea Bank AB (publ) har åtagit sig att vara Emissionsinstitut (som
definierat i Allmänna Villkor).
Höjningen av MTN-programmets rambelopp från SEK 5 000 000 000 (eller motvärdet därav i
EUR) till SEK 7 000 000 000 (eller motvärdet därav i EUR) ger upphov till följande ändringar i
Grundprospektet:
•

•

•

Beskrivning av Atrium Ljungbergs MTN-program på sidan 15 i Grundprospektet ändras så att
första stycket stryks och ersätts med följande text: ”Detta MTN-program utgör en ram
varunder Atrium Ljungberg AB (publ), i enlighet med styrelsens beslut den 12 september
2013, har möjlighet att på kapitalmarknaden löpande uppta lån i svenska kronor (”SEK”) eller
euro (”EUR”) med en löptid om lägst ett år och högst femton år, totalt utestående Nominellt
Belopp av MTN får vid varje tidpunkt uppgå till högst SEK 7 000 000 000 eller motvärdet
därav i EUR. Bolaget och emissionsinstituten kan överenskomma om höjning av detta
belopp. Detta MTN program vänder sig till investerare på den svenska kapitalmarknaden.”
På sidan 22 i Grundprospektet i Allmänna Villkor – Definitionen av ”Rambelopp” ersätts med:
”är SJU MILJARDER kronor (SEK 7 000 000 000) eller det belopp som kan följa av en
överenskommelse mellan Bolaget och Emissionsinstituten enligt punkt 13.3”.
På sidan 22 i Grundprospektet i Allmänna Villkor – Fotnot 1 ska ändras så att den stryks och
ersätts med följande text: ” Genom tilläggsavtal daterat den 11 juli 2017 höjdes Rambeloppet
från SEK 5 000 000 000 till SEK 7 000 000 000.”

Nordea Bank AB (publ):s åtagande att vara Emissionsinstitut ger upphov till följande ändringar i
Grundprospektet:
•
•

•

•

På första sidan i Grundprospektet ska följande text läggas till längst ner i gruppen av
Emissionsinstitut under rubriken ”Emissionsinstitut:”: ”Nordea”.
Beskrivning av Atrium Ljungbergs MTN-program på sidan 15 i Grundprospektet ändras så att
åttonde stycket stryks och ersätts med följande text: ”Bolaget har utsett Svenska
Handelsbanken AB (publ) (”Ledarbank”), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),
Swedbank AB (publ) och Nordea Bank AB (publ), samt varje annat emissionsinstitut som
ansluter till programmet, till emissionsinstitut i MTN-programmet. Emissionsinstituten har inte
verifierat innehållet i Grundprospektet och tar därmed inget ansvar för innehållet.”
På sidan 20 i Grundprospektet i Allmänna Villkor – Definitionen av ”Emissionsinstitut” ersätts
med: ”är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ),
Swedbank AB (publ) och Nordea Bank AB (publ) samt varje annat emissionsinstitut som
ansluter sig till detta MTN-program i enlighet med punkt 13.4, dock endast så länge sådant
institut inte upphört att vara emissionsinstitut.”
På sidan 50 i Grundprospektet, under rubrik ” FÖR KÖP OCH FÖRSÄLJNING KONTAKTA:”
ska nedanstående text läggas in:

NORDEA

nordea.se

Smålandsgatan 17

08-614 86 00

105 71 Stockholm
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