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Tillägg 2015:2 till grundprospekt avseende Resurs Bank AB:s (publ) MTN-program
Detta dokument utgör ett tillägg till Resurs Bank AB:s (publ) grundprospekt för MTN-program
(Dnr 15-2046), godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 9 mars 2015 ("Grundprospektet").
Detta tillägg har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella
instrument samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 4 september 2015 och
offentliggjorts på Resurs Banks hemsida, www.resursbank.se, samma dag.
En investerare som innan offentliggörandet av detta tillägg har gjort en anmälan om, eller på annat
sätt samtyckt till köp eller teckning av, de överlåtbara värdepapper som omfattas av Grundprospektet
har rätt att återkalla sin anmälan eller teckning inom två (2) arbetsdagar från detta tilläggs
offentliggörande, d.v.s. senast den 8 september 2015.
Detta tillägg är en del av, och ska läsas tillsammans med Grundprospektet. Grundprospektet
tillsammans med tillägg finns tillgängliga på Resurs Banks hemsida, www.resursbank.se.
Detta tillägg har upprättats med anledning av att Resurs Bank den 26 augusti 2015 offentliggjort
halvårsrapporten för perioden januari-juni 2015.
Genom detta tillägg införlivas följande delar av nämnda halvårsrapport i, och utgör en del av,
Grundprospektets avsnitt "Handlingar som införlivas genom hänvisning" s. 46 och "Handlingar
tillgängliga för inspektion" s. 47.
Halvårsrapport perioden januari-juni 2015
Resultaträkning
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Noter till redovisningen

Sida
6, för koncernen, och 9, för
moderbolaget
7, för koncernen, och 10, för
moderbolaget
8, för koncernen, finns inte
för moderbolaget
12-26

Halvårsrapporten för perioden januari-juni 2015 finns tillgänglig i elektronisk form på
www.resursbank.se. Kopior på halvårsrapporten finns tillgängliga hos Resurs Bank, Ekslingan 9, 250
24 Helsingborg.
Den 1 september 2015 ingick Resurs Bank avtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) enligt vilket
Carnegie Investment Bank AB (publ) anslöt sig till MTN-programmet i egenskap av emissionsinstitut.
Med anledning av detta ska Carnegie Investment Bank AB (publ) läggas till under "Emissionsinstitut"
på försättsbladet, i definitionen "Emissionsinstitut" på s. 18 samt under "Adresser" på s. 48. Adressen
till Carnegie Investment Bank AB (publ) är Regeringsgatan 56, 111 56 Stockholm.

