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Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder 

svenska kronor 

 

Tillägg till grundprospekt avseende NIBE Industrier AB:s (publ) (”NIBE”) MTN-program, godkänt och 

registrerat av Finansinspektionen den 18 maj 2015 (dnr 15-5792) (”Grundprospektet”). 

Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 20 november 2015 i enlighet med 

2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument samt offentliggjorts på NIBE:s hemsida den 

20 november 2015. 

Rätt i enlighet med 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att återkalla sin anmälan, 

samtycke till köp eller teckning av överlåtbara värdepapper med anledning av offentliggörandet av detta tillägg 

skall utnyttjas senast två (2) arbetsdagar från offentliggörandet. Sista dag för återkallelse är därmed den 

24 november 2015. 

Detta tillägg är en del av och ska läsas tillsammans med Grundprospektet och övriga tillägg till Grundprospektet. 

Grundprospektet och tillägg finns tillgängliga på NIBE:s hemsida, www.nibe.com.  

Tillägget har upprättats då  

 NIBE den 13 november 2015 offentliggjort sin och sina dotterbolags (tillsammans, ”Koncernen”) 

delårsrapport för perioden 1 januari 2015–30 september 2015.  

 NIBE numera äger hundra (100) procent av kapitalet och rösterna i Akvaterm Oy. 

Förvärv 

NIBE förvärvade i juli 2015 resterande trettio (30) procent av aktierna i Akvaterm Oy och äger således numera 

hundra (100) procent av kapitalet och rösterna i detta Koncernföretag.  

Informationen avseende NIBE:s ägande av Akvaterm Oy i avsnittet ”Koncernen” på sidan 37 i Grundprospektet 

ska därför justeras enligt följande: 

 

Införlivande genom hänvisning 

Avsnittet ”Införlivande genom hänvisning” på sidorna 41–42 i Grundprospektet ska justeras till att få följande 

lydelse: 

Följande handlingar utgör en del av detta Grundprospekt och ska läsas som en del härav: 

• Koncernens årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Hänvisning görs till sidorna 51 – 91. 

Bolagets och Koncernens resultaträkningar återfinns på sidorna 60 – 61 i årsredovisningen. 

Bolagets och Koncernens balansräkningar återfinns på sida 63 i årsredovisningen. Bolagets och 

Koncernens kassaflödesanalyser återfinns på sida 65 i årsredovisningen. Årsredovisningen har 

granskats av Bolagets revisor. Revisionsberättelse återfinns på sida 84 i årsredovisningen. 

• Koncernens årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Hänvisning görs till sidorna 50 – 95. 

Koncernens resultaträkning återfinns på sida 54 i årsredovisningen. Koncernens balansräkning 

återfinns på sida 58 i årsredovisningen. Koncernens kassaflödesanalys återfinns på sida 60 i 

årsredovisningen. Bolagets resultaträkning och kassaflödesanalys återfinns på sida 62 i 
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årsredovisningen. Bolagets balansräkning återfinns på sida 63 i årsredovisningen. 

Årsredovisningen har granskats av Bolagets revisor. Revisionsberättelse återfinns på sida 88 i 

årsredovisningen. 

• Koncernens delårsrapport för perioden 1 januari 2015 – 30 september 2015. Hänvisning görs 

till sidorna 3 – 11. Delårsrapporten har översiktligt granskats av Bolagets revisor. 

De delar som inte har införlivats genom hänvisning finns antingen återgivna i detta Grundprospekt eller saknar 

enligt gällande prospektförordning relevans för upprättandet av ett grundprospekt. Samtliga handlingar finns att 

tillgå på Bolagets webbplats, www.nibe.com. 

Förutom NIBE:s reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2013 och 2014 och NIBE:s översikligt 

granskade delårsrapport för perioden 1 januari 2015–30 september 2015 har ingen information i detta 

Grundprospekt granskats eller reviderats av Bolagets revisor. 

 

Tillgängliga handlingar 

Avsnittet ”Tillgängliga handlingar” på sida 42 i Grundprospektet ska justeras till att få följande lydelse: 

Följande handlingar finns tillgängliga på NIBE:s huvudkontor under Grundprospektets giltighetstid (ordinarie 

kontorstid på vardagar): 

• Bolagets bolagsordning. 

• Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2013 och 2014 (inklusive revisionsberättelse). 

• Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 2015–30 september 2015. 
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