
 
TILLÄGGSPROSPEKT NR. 2 MED FI DIARIENUMMER 14-16216  DATERAT DEN 1 DECEMBER 2014 
TILL GRUNDPROSPEKT DATERAT DEN 13 JUNI 2014  

 

NORDEA BANK AB (publ) 

NORDEA BANK FINLAND Abp 

Tillägg till Grundprospekt  

avseende Emissionsprogram för 

Warranter och Certifikat 

 

Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) utgör ett tillägg till Grundprospektet daterat den 13 juni 2014 
avseende Nordea Bank AB:s (publ) (”NBAB”) och Nordea Bank Finland Abp:s (”NBF”) Emissionsprogram 
för Warranter och Certifikat (”Grundprospektet”) (med Finansinspektionens diarienummer 14-7866).  
 
Detta Tilläggsprospekt, som är en del av Grundprospektet, är ett tillägg till Grundprospektet och ska läsas 
tillsammans med Grundprospektet och andra tilläggsprospekt till Grundprospektet. 
 
Tilläggsprospektet upprättas då NBAB har meddelat om nedskrivning. 
 
Detta Tilläggsprospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och är upprättad i enlighet med 2 
kap. 34§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. 
 
Tilläggsprospektet skall läsas tillsammans med Grundprospektet. De definitioner som används i 
Grundprospektet är tillämpliga även i detta Tilläggsprospekt. För det fall det finns diskrepans mellan detta 
Tilläggsprospekt och Grundprospektet eller andra dokument som införlivats genom hänvisning i 
Grundprospektet skall Tilläggsprospektet äga företräde. 
 
Investerare som innan publiceringen av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på annat sätt 
samtyckt till köp eller teckning av överlåtbara värdepapper som omfattas av Grundprospektet har rätt att 
återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till köp eller teckning av överlåtbara värdepapper, i enlighet med 2 
kap. 34§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, inom två arbetsdagar från 
offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt, innebärande att sista dag för återkallelse är innan slutet av 
arbetsdagen den 3 december 2014.  
 
 
ÄNDRINGAR TILL GRUNDPROSPEKTET 
 
IT-kostnader 
 
Under avsnittet, på sidan 166 i Grundprospektet, ”Utveckling under senare tid” infogas följande: 
 
”NBAB har den 22 oktober 2014 meddelat att man kommer att bygga nya kärnbankssystem och 
betalplattformar vilket kommer att medföra en genomsnittlig årlig ökning av Nordeas sammantagna IT-
investeringar om cirka 30-35 procent under de kommande 4-5 åren. Samtidigt byter Nordea ut vissa delar av 
befintliga IT-system vilket medför en nedskrivning på 344 miljoner euro. Nedskrivning redovisas i posten 



”Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar i Resultaträkning för delårsrapport för 
tredje kvartalet 2014.” 
 


