Godkänt och registrerat av Finansinspektionen (”FI”) samt offentliggjort av
PostNord AB den 2 april 2019. FI Dnr:19-7058
Tillägg till Grundprospekt FI Dnr 18-11885 avseende PostNord AB (publ) Medium Term
Note-Program. Godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 20 juli 2018.
I enlighet med 2 kap. 34 § i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument upprättar PostNord AB
härmed detta tillägg till Grundprospektet daterat den 20 juli 2018. Tillägget har godkänts och registrerats av FI
den 2 april 2019.
Tillägget upprättas med anledning av att PostNord den 20 mars 2019 offentliggjort års- och
hållbarhetsredovisning för 2018 och ska läsas tillsammans med, och utgöra en del av Grundprospektet samt
andra vid var tid publicerade tillägg av Grundprospektet.
I följande delar av Grundprospektet har ändringar skett:
Sidan 41 ändras så att kolumnen för helår 2017 justeras med avseende på:
Nyckeltal Koncern
MSEK
Nettoomsättning

1

Helår
2017
37 007 1

Varav AO Communications Services

17 6881

Varav AO eCommerce & Logistics

19 3191

Jämförelsevärdet har omräknats med anledning av att koncernen tillämpar IFRS 15 från 2018.

På sid 46 läggs detta stycke till: PostNords års- och hållbarhetsredovisning för 2018 av den 20 mars 2019 införlivas
detta Grundprospekt genom hänvisning.
Koncernens års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2018
Årsredovisningen har reviderats av Bolagets revisor. Införlivande genom hänvisning görs av
Koncernens och Bolagets resultaträkningar, balansräkningar, förändringar i eget kapital och
kassaflödesanalyser, noterna och revisionsberättelsen, som finns på följande sidor i årsredovisningen:
Koncernens resultaträkning
Koncernens balansräkning
Koncernens kassaflödesanalys
Koncernens förändringar i eget kapital
Bolagets resultaträkning
Bolagets balansräkning
Bolagets kassaflödesanalys
Bolagets förändringar i eget kapital
Noter
Revisionsberättelse

45
46
47
48
75
75
76
76
49–74, 77–81
83–86

På sidan 48 under rubriken ”Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion” läggs följande punkt till:
• Bolaget och Bolagets reviderade års- och hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse för
räkenskapsåret 2018. Koncernens delårsrapport för perioden 1 januari 2018–31 december 2018.
1

Jämförelsevärdet har omräknats med anledning av att koncernen tillämpar IFRS 15 från 2018. Det justerade jämförelsevärdet är hämtat från Koncernens delårsrapport
januari-december 2018.

