
 
 

Tillägg godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 15 mars 2022 (Finansinspektionens diarienummer 
22-7717) avseende Indutrade AB:s (publ) grundprospekt godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 
14 april 2021 (dnr 21-344) med ett första tillägg godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 15 
november 2021 (dnr 21-28643). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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”) med ett första tillägg godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 15 
november 2021 (dnr 21-28643) (”Första Tilläggsprospektet”).  
 
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 mars 2022 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, 
Grundprospektet eller Första Tilläggsprospektet och har inte granskats eller godkänts av 
Finansinspektionen. 
 
Detta tillägg är en del av, och ska läsas tillsammans med, Grundprospektet och Första 
Tilläggsprospektet som finns tillgängliga på Indutrades hemsida, https://www.indutrade.se/investerare-
-media/upplaning/. 
 
Tillägget har upprättats med anledning av vissa ändringar i de Bolags- och branschspecifika risker som 
är tillämpliga för Indutrade.  
 
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 under underrubriken Konjunkturförändringar i andra stycket under rubriken 
3.1 Bolags- och branschspecifika risker; Marknadsrelaterade risker på sidan 8 i 
Grundprospektet, och ersätts med lydelsen nedan (ändringar och tillägg till texten i 
Grundprospektet understrukna). Avsnittet Konjunkturförändringar flyttas också upp så att det 
hädanefter anges överst under Marknadsrelaterade risker, då det nu bedöms vara den mest 
väsentliga riskfaktorn i denna kategori.  

 
 

 
 



 
 

Konjunkturförändringar 
Indutrades verksamhet i många olika länder, med dotterbolag med egna produkter och 
varumärken samt teknikförsäljningsbolag, är beroende av kundernas inköp och investeringar 
och påverkas av konjunkturförändringar på många olika marknader och av förhållanden på den 
globala marknaden, inklusive geopolitiska osäkerheter. Snabba förändringar i konjunkturen och 
den allmänna efterfrågan kan även skapa störningar i de globala leveranskedjorna när utbudet 
av komponenter och produkter kraftigt skiljer sig från efterfrågan. Indutrade bedömer att det är 
medelhög risk för att Koncernbolag påverkas väsentligt av konjunkturförändringar men att det, 
p g a Koncernens diversifiering, är låg risk att en lågkonjunktur sammantaget får en väsentlig 
påverkan på Koncernens resultat. 
 

• utgår informationen under rubriken 3.1 Bolags- och branschspecifika risker; Legala risker 
på sidan 9 i Grundprospektet, och ersätts med följande lydelse (ändringar och tillägg till texten 
i Grundprospektet understrukna):  
 
Legala risker 
 
Efterlevnad av regler för exportkontroll, andra handelsregler och sanktioner 
Korruption eller andra avsiktliga eller oavsiktliga brott mot olika regler för exportkontroll, andra 
handelsregler och internationella sanktioner kan innebära att Koncernbolag bötfälls eller utsätts 
för olika former av sanktioner, vilket skulle innebära ökade kostnader. Indutrades anseende och 
attraktionskraft kan också skadas vilket skulle kunna leda till lägre omsättning. Indutrade äger 
bolag med verksamhet i många länder och regler för exportkontroll, andra handelsregler och 
sanktioner kan ibland både vara komplicerade och ändras med kort varsel. Indutrade bedömer 
dock att risken är låg för brott mot regler för exportkontroll, andra handelsregler och sanktioner.  

 
Globala handelsregulatoriska förändringar 
Koncernbolagen är verksamma i många olika länder och på många olika marknader. 
Förändringen av nationella eller internationella regler för import eller export av olika produkter 
kan innebära ökade kostnader eller andra svårigheter för Indutrades bolag. FN, EU och USA 
använder också frekvent olika handelsregler för att värna säkerhetspolitiska och utrikespolitiska 
intressen. Indutrade bedömer sannolikheten för förändringar i handelsregler som hög men 
risken för att det väsentligt ska påverka Koncernens resultat som låg.  
 

_____________________________ 


