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Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) utgör ett tillägg till Grundprospektet daterat den 4 maj 2012 avseende 
Nordea Bank AB:s (publ) (”NBAB”) och Nordea Bank Finland Abp:s (”NBF”) Emissionsprogram för 
Medium Term Notes om SEK Etthundra miljarder (100 000 000 000) kronor (”Grundprospektet”) (med 
Finansinspektionens diarienummer 12-4061).  
 
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 publicerat Bokslutskommuniké för 2012 (som finns att tillgå på 
Nordeas hemsida, www.nordea.com). 
 
På sidan 104 i Grundprospektet förs följande in under avsnittet ”NBAB:s utveckling under senare tid”. 
 
”Resultat för det fjärde kvartalet 2012 
 
Rapporten för fjärde kvartalet 2012 visar att rörelseresultatet för perioden januari – december 2012 var EUR 
4 117 miljoner jämfört med EUR 3 547 miljoner under motsvarande period 2011. Periodens resultat var EUR 
3 126 miljoner, och avkastning på eget kapital för samma period uppgick till 11,6 procent. Räntenetto 
uppgick till EUR 5 752 miljoner för perioden jämfört med EUR 5 456 miljoner för samma period 2011. 
Rörelsekostnaderna uppgick till EUR 5 186 miljoner, vilket var en minskning med 1 procent jämfört med 
motsvarande period 2011. Kreditförlusterna uppgick till EUR 933 miljoner.” 
 
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 vill 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, med 



 

anledning av att detta Tilläggsprospekt har offentliggjorts, måste återkalla sin anmälan eller samtycke inom 
fem arbetsdagar från offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt, innebärande att sista dag för återkallelse är 
den 18 februari 2013.  


