TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 28 juni 2013 diarienr 13-5865
Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 5 juli 2013
Tilläggsprospektets diarienr 13-7382

Swedbank AB (publ)
Program för Bevis
Detta dokument utgör ett tillägg till Swedbank AB (publ) grundprospekt avseende program för
Bevis, diarienummer 13-5865, som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 28
juni 2013. Tillägget har upprättats enligt 2 kap 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 5 juli 2013.
Detta tillägg ska läsas tillsammans med och utgör en del av grundprospektet. Grundprospektet
jämte tillägg och slutliga villkor för lån utgivna under Programmet finns att tillgå på
www.swedbank.se och kan även rekvireras kostnadsfritt från Swedbanks huvudkontor.
Tillägget upprättas med anledning av de ändringar i Grundprospektet som framgår nedan.
Rätt att återkalla anmälan, samtycke till köp eller teckning med anledning av publiceringen av
detta tillägg ska utnyttjas senast inom två arbetsdagar från publiceringen, sista dag för
återkallelse är därmed 9 juli 2013.
Tillägg till Grundprospekt FI Dnr 13-5865 avseende Swedbank AB (publ) Program för
Bevis (”Grundprospektet”)
1) Mallar för Slutliga Villkor som återfinns på sidorna 66-68 i grundprospekt FI Dnr 12-6400,
12-6401, 12-6404 avseende Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes,
Program för bevis och Program för warranter införlivas härmed i Grundprospektet för alla de
Bevis som återfinns under 3).
2) Allmänna villkor som återfinns på sidorna 61-65 i grundprospekt FI Dnr 12-6400, 12-6401,
12-6404 avseende Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes, Program för bevis
och program för warranter införlivas härmed i Grundprospektet för alla de Bevis som
återfinns under 3).
3) Slutliga Villkor avseende följande Bevis;
Långnamn

Kortnamn

ISIN

Aktiebevis Airbag Sverige
Aktiebevis Tillväxt Europa
Aktiebevis Tillväxt Asien
Aktiebevis Tillväxtmarknader

ABSVE17H SWE
ABEUV18H SWE
ABPAN18H SWE
ABBRIS4G SWE

SE0005222692
SE0005222700
SE0005222718
SE0005280526

ändras på så sätt att följande lydelse på sidan 2;
Definitioner i dessa Slutliga Villkor skall om annat inte särskilt anges ha den
betydelse som anges i Bankens Prospekt offentliggjort den 29 juni 2012 vilket
utgör ett grundprospekt enligt 2 kap 16 § lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument. Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för
nedanstående bevis och skall läsas tillsammans med Prospektet. Fullständig
information om Banken och bevisen erhålls endast genom att dessa Slutliga
Villkor läses tillsammans med Prospektet.
Prospektet finns att tillgå på Bankens webbplats (www.swedbank.se/ir) och kan
även rekvireras kostnadsfritt från något av Bankens kontor.
utgår och ersätts med följande lydelse;
Definitioner i dessa Slutliga Villkor ska om annat inte särskilt anges ha den
betydelse som anges i Bankens Prospekt offentliggjort den 28 juni 2013 samt
tilläggsprospekt offentliggjort den 5 juli 2013 vilket utgör ett grundprospekt
enligt 2 kap 16 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta
dokument utgör de Slutliga Villkoren, som har utarbetats enligt artikel 5.4 i
direktiv 2003/71/EG, för nedanstående Bevis och ska läsas tillsammans med
Prospektet och dess tillägg. Fullständig information om Banken och bevisen
erhålls endast genom att dessa Slutliga Villkor läses tillsammans med
Prospektet.
Prospektet samt eventuella tilläggsprospekt har offentliggjorts på Bankens
webbplats (www.swedbank.se/ir) och kan även rekvireras kostnadsfritt från
något av Bankens kontor.
Till dessa Slutliga Villkor har bifogats en sammanfattning av emissionen.
4) Till Slutliga Villkor för samtliga ovan 3) angivna Bevis läggs även till en sammanfattning
per Slutliga Villkor, i enlighet med direktiv 2003/71/EG.
5) Tillägget och Slutliga Villkor, tillsammans med sammanfattning, för samtliga ovan angivna
Bevis återfinns på www.swedbank.se/struktprod.

