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Tillägg till grundprospekt avseende Indutrade AB:s (publ) MTN-program 
 
Detta dokument utgör ett tillägg till grundprospekt avseende Indutrade AB:s (publ) (”Indutrade”) MTN-
program, godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 14 april 2021 (dnr 21 - 344) 
(”Grundprospektet”).  
 
Detta tillägg har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2017/1129 av den 14 juli 2017, godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 15 november 2021 
och offentliggjorts på Indutrades hemsida https://www.indutrade.se/investerare--media/upplaning/, 
samma dag. Utöver de införlivade handlingarna utgör informationen på hemsidan inte en del av detta 
tillägg eller Grundprospektet och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen. 
 
Detta tillägg är en del av, och ska läsas tillsammans med, Grundprospektet som finns tillgängligt på 
Indutrades hemsida, https://www.indutrade.se/investerare--media/upplaning/. 
 
Tillägget har upprättats med anledning av att Indutrades styrelse den 27 oktober 2021 beslutade om att 
höja MTN-programmets rambelopp, från SEK tre miljarder (3.000.000.000) till SEK fem miljarder 
(5.000.000.000) eller motvärdet därav i EUR.  
 
Vid tidpunkten för offentliggörandet av detta tilläggsprospekt föreligger inga utestående erbjudanden 
och någon rätt till återkallelse föreligger således inte. 
 
I och med detta tillägg: 
 

• Utgår informationen i första stycket på sidan 4 i Grundprospektet, under rubriken ”Beskrivning 
av Indutrades MTN-program – Allmänt” och ersätts med följande lydelse (ändringar och tillägg 
till texten i Grundprospektet understrukna): 
 
”Detta MTN-program utgör en ram varunder Indutrade AB (publ), i enlighet med styrelsens 
beslut den 5 december 2017 och 27 oktober 2021, har möjlighet att på kapitalmarknaden 
löpande uppta lån i svenska kronor (”SEK”) eller euro (”EUR”) med en löptid om lägst ett år. 
Totalt utestående nominellt belopp av MTN får vid varje tidpunkt uppgå till högst SEK 
5.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR. Bolaget och emissionsinstituten kan 
överenskomma om höjning av detta belopp.”. 
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