
 

 

TILLÄGG NR 3 AV DEN 3 JANUARI 2012 (DIARIE NR 11-13431) TILL  
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SEK 30 000 000 000 

MEDIUM TERM NOTE PROGRAM 

 

____________________________________ 

 

 

Detta utgör ett prospekttillägg till Danske Bank A/S grundprospekt av den 14 juli 2011 

avseende dess SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program (”Grundprospektet”). Informationen 

i Grundprospektet uppdateras och revideras genom informationen i detta prospekttillägg. 

 

Förändringar  

 

Den 19 december 2011 offentliggjorde Danske Bank A/S genom bolagsmeddelande nr 26 (selskabs-

meddelese nr 26/2011) att ledningsförändring ska genomföras i Danske Bank A/S. I anledning härav 

görs tillägg i Grundprospektet på sidan 82 (efter det nuvarande sista stycket om ”Bankens styrelse” 

och före avsnittet ”Kreditvärdighetsbetyg”) enligt följande.  

 

”Förändringar  

 

Ny ordförande för direktionen  

 

Styrelsen har utsett Eivind Kolding till ordförande i Bankens direktion med tillträde den 15 februari 

2012. Han efterträder Peter Straarup, som avgår samma dag.  

 

Den 19 december 2011 avgick Eivind Kolding som ordförande i Bankens styrelse och som medlem i 

de tre styrelsekommittéer som han ingått i. Han fortsätter som ledamot av Bankens styrelse till dess att 

han tillträder som ordförande i Bankens direktion den 15 februari 2012. Senast samma dag kommer 

Eivind Kolding att avgå från sina uppdrag i A.P. Møller-Mærsk Group.    

 

Ändringar i styrelsen  

 

Styrelsen har utsett Ole Andersen till ordförande och Niels B. Christiansen till vice ordförande.  

 

På Bankens årsstämma den 27 mars 2012 kommer styrelsen att föreslå att Trond Ø. Westlie blir vald 

till ledamot i styrelsen. Trond Ø Westlie är finanschef (CFO) för A.P Møller-Mærsk A/S.  

 

Styrelsekommittéer 

 

Styrelsen anser att det är lämpligt att genomföra ett antal förändringar i sammansättningen i dess fyra 

kommittéer.  

 

Bolagsmeddelandet finns på www.danskebank.com ” 

 

http://www.danskebank.com/


 

 

 

Rätt att återkalla teckning 

 

Detta tillägg till Grundprospekt har prövats och godkänts av Finansinspektionen enligt 2 kap. 34 § 

lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Enligt 2 kap. 34 § 3 stycket samma lag har 

investerare under vissa förutsättningar rätt att återkalla en anmälan om köp eller teckning av  

finansiella instrument. Om en investerare före offentliggörandet av prospekttillägget har gjort en  

anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av finansiella instrument avseende ett 

erbjudande där anmälningstiden inte har löpt ut eller, i förekommande fall, de aktuella finansiella  

instrumenten inte ännu har tagits upp till handel på en reglerad marknad, har han eller hon rätt att  

återkalla sin anmälan. Rätten att återkalla anmälan kan endast utnyttjas av investeraren under fem  

arbetsdagar från dagen för offentliggörandet av prospekttillägget. 


