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Tillägg 2015:3 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 19 oktober 2015 och 

offentliggjorts på Resurs Banks hemsida, www.resursbank.se, samma dag. 

 

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 14 oktober 2015 offentliggjort att 

bolaget, tillsammans med sina ägare Nordic Capital och familjen Bengtsson, för närvarande utvärderar 

en rad strategiska alternativ för verksamheten. Detta kan inkludera en eventuell framtida börsnotering 

av moderbolaget i Resurskoncernen, Resurs Holding AB. 

 

Offentliggörandet av informationen om att Resurs Bank, tillsammans med sina ägare, utvärderar 

strategiska alternativ för verksamheten, inkluderande en eventuell framtida börsintroduktion av 

Resurskoncernen, föranleder en uppdatering av underrubriken "Väsentliga förändringar sedan den 

31 december 2014" på sidan 44 i Grundprospektet.  

 

Underrubriken ska efter uppdateringen ha följande innehåll: 

 

Väsentliga förändringar sedan den 30 juni 2015 

Sedan den 30 juni 2015 (senaste perioden då det finns delårsinformation, halvårsrapporten för 

perioden januari-juni 2015 (oreviderad) som offentliggjordes den 26 augusti 2015 och genom "Tillägg 

2015:2 till grundprospekt avseende Resurs Bank AB:s (publ) MTN-program", godkänt och registrerat 

av Finansinspektionen den 4 september 2015, är införlivad genom hänvisning och utgör en del av 

Grundprospektet), har Resurs Bank den 14 oktober 2015 offentliggjort att bolaget, tillsammans med 

sina ägare, utvärderar en rad strategiska alternativ för verksamheten. Detta kan inkludera en eventuell 

framtida börsnotering av moderbolaget i Resurskoncernen, Resurs Holding AB.  

 

Det har inte skett några andra väsentliga förändringar i Koncernens finansiella ställning eller ställning 

på marknaden sedan den 30 juni 2015. 
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