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Datum: 19 augusti 2022 
 
Tillägg av den 19 augusti 2022 till grundprospekt avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s 
(publ) Warrant och Certifikat-program 

Tillägg till grundprospekt avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) (”SEB”) Warrant och Certifikat-
program, godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 13 september 2021 (diarienr 21-22612) 
(”Grundprospektet”). 

Detta tillägg har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 
av den 14 juli 2017 och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 19 augusti 2022 (diarienr 22-
19260), samt offentliggjorts på SEB:s hemsida den 19 augusti 2022. 

Tillägget skall läsas tillsammans med och utgöra en del av Grundprospektet samt andra tillägg till 
Grundprospektet. 

Tillägget har upprättats med anledning av att SEB den 14 juli 2022 publicerat sin kvartalsrapport för andra 
kvartalet 2022, som därav föranleder förändringar i Grundprospektets avsnitt Handlingar införlivade genom 
hänvisning och Tillgängliga handlingar.  

Rätt i enlighet med artikel 23.2a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juli 2017 
att återkalla anmälan, samtycke till köp eller teckning av överlåtbara värdepapper med anledning av 
publiceringen av detta tillägg ska utnyttjas senast tre (3) arbetsdagar från publiceringen, sista dag för återkallelse 
är därmed den 24 augusti 2022. 
 
HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING 
Handlingar införlivade genom hänvisning på s. 86 i Grundprospektet kompletteras med följande information: 

Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2021, 2020 och 2019 samt för perioden januari – juni 2022 
återfinns i elektroniskt format på SEB:s hemsida www.sebgroup.com. Övrig information kan erhållas av SEB, 
Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm. 
 
I SEB:s kvartalsrapport för andra kvartalet 2022 hänvisas till: 
 Resultaträkning, s. 20 
 Totalresultat, s. 21 
 Balansräkning, s. 22 
 Förändringar i eget kapital, s. 23 
 Kassaflödesanalys i sammandrag, s. 24 
 Noter, s. 25-40 
 Revisors granskningsrapport, s. 49 
 
SEB kvartalsrapport - andra kvartalet 2022: 
https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/alldocsbyunid/235F42FDDB96D758C125886E00337B00/$FILE/20
22_q2_delarsrapport.pdf  
 

http://www.sebgroup.com/
https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/alldocsbyunid/235F42FDDB96D758C125886E00337B00/$FILE/2022_q2_delarsrapport.pdf
https://webapp.sebgroup.com/mb/mblib.nsf/alldocsbyunid/235F42FDDB96D758C125886E00337B00/$FILE/2022_q2_delarsrapport.pdf
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TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR 

Tillgängliga handlingar på s. 85 i Grundprospektet kompletteras med följande information 
 SEB:s delårsrapport för januari – juni 2022 
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