
 
 

 

 

Pressmeddelande 

Lund den 7 augusti 2018 

 

Sparbanken Skåne offentliggör prospekt för MTN-program och säkerställda obligationer  

Sparbanken Skåne uppdaterar sitt Medium Term Note-program (MTN-program) för 
obligationer och förlagslån samt sitt program för utgivning av säkerställda obligationer. 
Finansinspektionen har idag den 7 augusti 2018 godkänt och registrerat två 
grundprospekt med anledning av detta. 

MTN-programmet gör det möjligt för Sparbanken Skåne att löpande uppta lån i kronor eller euro 
med en löptid om lägst ett år och med en ram om 10 miljarder kronor eller motsvarande belopp i 
euro. 

Programmet för utgivning av säkerställda obligationer i enlighet med lagen (2003:1223) om 
utgivning av säkerställda obligationer utgör en ram som ger Sparbanken Skåne möjlighet att 
löpande ta upp lån i svenska kronor med en löptid om lägst ett år inom ett vid varje tid högsta 
utestående nominellt belopp om 30 miljarder kronor.  

- Genom att vara aktiv på kapitalmarknaden kan banken bibehålla en diversifierad 
upplåning. Detta ger oss styrka och flexibilitet inför framtiden, något som i förlängningen 
är bra för alla intressenter i banken, säger VD Bo Bengtsson. 

Grundprospekten för Sparbanken Skånes MTN-program och program för utgivning av 
säkerställda obligationer finns tillgängliga i elektronisk form på Sparbanken Skånes 
(sparbankenskane.se) och Finansinspektionens (fi.se) respektive hemsidor samt på begäran i 
pappersform på Sparbanken Skånes ledningskontor, Byggmästaregatan 4, 222 00 Lund. 
 

För mer information 
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15 
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44 
 
Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2018 klockan 12.00 
CET. 
 
Om Sparbanken Skåne 
Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala 
samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, 
där besluten fattas nära dig som kund. Banken ägs huvudsakligen av tre skånska sparbanksstiftelser. 
I samarbete med stiftelserna går delar av överskottet från bankrörelsen tillbaka till 
samhällsutvecklande ändamål. 
 
 
 


