
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLÄGGSPROSPEKT 
26 februari 2021 

 

 

WILLHEM AB (PUBL) 

TILLÄGGSPROSPEKT TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 18 JUNI 2020 AVSEENDE MEDIUM 

TERM NOTES-PROGRAM OM HÖGST  

21 MILJARDER1 SVENSKA KRONOR ELLER MOTSVARANDE BELOPP I EURO ELLER 

NORSKA KRONOR 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Rambeloppet har, i och med godkännandet av detta tilläggsprospekt, höjts från 18 miljarder till 21 
miljarder svenska kronor eller motsvarande belopp i Euro eller norska kronor. 



 

 

 

Tilläggsprospekt till grundprospekt avseende Willhem AB (publ) MTN-

program 

 
Detta dokument utgör ett tilläggsprospekt till det av Willhem AB (publ) ("Willhem") 

upprättade grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om högst 18 miljarder 

svenska kronor eller motsvarande belopp i Euro eller norska kronor. Grundprospektet 

godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 18 juni 2020 (FI Dnr 20-12384) 

("Grundprospektet").  

 

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Willhems styrelse beslutat att höja 

rambeloppet för MTN-programmet från 18 miljarder till 21 miljarder svenska kronor eller 

motsvarande belopp i Euro eller norska kronor.  

 

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) 2017/1129 

("Prospektförordningen") och har godkänts av Finansinspektionen den 26 februari 2021 (FI 

Dnr 21-4019). Tilläggsprospektet utgör en del av och ska läsas tillsammans med 

Grundprospektet. Detta tilläggsprospekt utgör det första tilläggsprospektet till 

Grundprospektet och finns tillgängligt på Willhems hemsida, www.willhem.se.  

 

Ändringar i Grundprospektet med anledning av höjning av rambeloppet för MTN-

programmet 

 

Med anledning av styrelsen i Willhems beslut att höja rambeloppet för MTN-programmet ska 

samtliga referenser i Grundprospektet avseende det tidigare rambeloppet "arton miljarder 

(18 000 000 000) SEK eller motvärdet därav i EUR eller NOK" ändras till "tjugoen miljarder 

(21 000 000 000) SEK eller motvärdet därav i EUR eller NOK" eller motsvarande skrivningar. 

Dessa referenser framgår på följande platser i Grundprospektet: 

 

 Grundprospektets framsida 

 Avsnittet "Viktig information", s. 2, första stycket. 

 

Information under rubriken "Översikt" i avsnittet "Beskrivning av Willhems MTN-program" på 

sida 4 ändras i sin helhet enligt följande: 

 

"Bolagets styrelse beslutade den 29 april 2014 att upprätta MTN-programmet. MTN-

programmet utgör en ram under vilket Bolaget har möjlighet att löpande uppta Lån 

denominerade i SEK, EUR eller NOK med en löptid om lägst ett (1) år inom ett vid varje tid 

högsta utestående nominellt belopp om TJUGOEN miljarder (21 000 000 000)1 SEK eller 

motvärdet därav i EUR eller NOK." 

 
1 Styrelsen beslutade den 25 februari 2021 att höja rambeloppet från 18 miljarder svenska kronor eller motsvarande belopp i 

Euro eller norska kronor till 21 miljarder svenska kronor eller motsvarande belopp i Euro eller norska kronor. 

 

 

http://www.willhem.se/

