
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tillägg till NCC Treasury AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts och 
registrerats av Finansinspektionen den 22 oktober 2013 (diarienr. 13-10894) 
(”Grundprospektet”). 
 
Detta tillägg har upprättats i enlighet med 2 kap. 34§ lag (1991:980) om handel med 
finansiella instrument och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 16 
september 2014 (diarienr. FI Dnr 14-12467). Tillägget har publicerats på www.ncc.se den 16 
september 2014. 
 
Detta tillägg är en del av Grundprospektet och skall läsas tillsammans med Grundprospektet 
och eventuella tilläggsprospekt. 
 
Detta tillägg upprättas med anledning av att NCC Treasury AB (publ) har offentliggjort sin 
halvårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2014. Grundprospektets sida 51-53 samt 
sammanfattningens avsnitt B.12 kompletteras med följande information: 
 
 
 

B.12 Historisk finansiell 

information samt 

förklaring om att inga 

väsentliga negativa 

förändringar har ägt rum 

efter den period som 

omfattas av den historiska 

finansiella informationen: 

 

 

Tillägg till Grundprospekt 

avseende  
 

Medium Term Notes-program 
om 5 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) 
med borgen utfärdad av NCC AB (publ) 



Balansräkning i sammandrag avseende 

emittenten NCC Treasury AB  

   

 2014 2013 2013 2012 

   MSEK  30 jun 30 jun 31 dec 31 dec 

Summa Tillgångar 16 716 17 201 16 368 15 224 

Summa Eget kapital 70 89 22 22 

Summa Skulder 16 646 17 112 16 346 15 202 

Summa eget kapital och skulder 16 716 17 201 16 368 15 224 

Ställda säkerheter  20 21 21 20 

Borgens- och garantiförpliktelser - - - - 

     

Resultaträkning i sammandrag avseende 

emittenten NCC Treasury AB     

 2014 2013 2013 2012 

   MSEK  jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec 

Nettoomsättning - - - - 

Rörelseresultat -7 -8 -14 -14 

Resultat efter finansiella poster 63 86 187 118 

Periodens resultat efter skatt 49 67 146 87 

     

Inga väsentliga negativa förändringar i NCC:s framtidsutsikter har ägt rum sedan den senaste 

reviderade finansiella rapporten offentliggjordes. 

 
 

Rätt att återkalla anmälan, samtycke till köp eller liknande med anledning av publiceringen 
av detta tillägg ska utnyttjas senast två dagar från publicering. Sista dag för återkallelse är 
därmed den 18 september 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

Daterat 16 september 2014 


