Finansinspektionens dnr 14-12027

Tillägg 2014:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags
(publ) MTN-program
Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) (”ICA
Gruppen”) MTN-program, godkänt och registrerat av Finansinspektionen den
26 maj 2014 (dnr 14-7101) (”Grundprospektet”).
Detta tillägg har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel
med finansiella instrument samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen
den 28 augusti 2014 och offentliggjorts på ICA Gruppens webbplats den 28 augusti
2014.
Rätt för investerare att i enlighet med 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med
finansiella instrument återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till köp, eller
teckning av, överlåtbara värdepapper som omfattas av Grundprospektet med
anledning av offentliggörandet av detta tillägg ska utnyttjas senast två (2)
arbetsdagar från offentliggörandet, d.v.s. senast den 1 september 2014.
Detta tillägg är en del av, och ska läsas tillsammans med, Grundprospektet.
Offentliggörande av ICA Gruppens delårsrapport

ICA Gruppen offentliggjorde den 20 augusti 2014 sin delårsrapport för perioden
1 januari – 30 juni 2014 (”Delårsrapporten”). Genom detta tillägg införlivas
Delårsrapporten i, och utgör en del av, Grundprospektet.
Uppdateringar av Grundprospektet

Ovannämnda offentliggörande av Delårsrapporten föranleder att Grundprospektets
avsnitt ”Sammanfattning”, ”Utvald historisk finansiell information” och ”Övrig
information” uppdateras enligt nedan.
Sammanfattning

Grundprospektets avsnitt ”Sammanfattning” uppdateras med historisk finansiell
information under ”Avsnitt B – Emittent” (punkt B.12) genom att avsnittet
”Balansräkning” kompletteras med kolumnerna ”2014-06-30” och ”2013-06-30” ur
avsnittet ”Rapport över finansiell ställning i sammandrag, koncernen” på s. 12 i
Delårsrapporten samt att avsnittet ”Resultaträkning” kompletteras med
kolumnerna” april–juni” respektive ”januari–juni” 2013 och 2014 ur avsnittet
”Rapport över totalresultat i sammandrag, koncernen” på s. 11 i Delårsrapporten.
Uppdateringarna ovan framgår av Bilaga 1.
Utvald historisk finansiell information

Avsnittet ”Rapport över totalresultat i sammandrag, Koncernen” på s. 48 i
Grundprospektet kompletteras med kolumnerna ”april–juni” respektive ”januari–
juni” 2013 och 2014 ur avsnittet ”Rapport över totalresultat i sammandrag,
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koncernen” på s. 11 i Delårsrapporten. Avsnittet ”Rapport över finansiell ställning i
sammandrag, Koncernen” på s. 49 i Grundprospektet kompletteras med
kolumnerna ”2014-06-30” och ”2013-06-30” ur avsnittet ”Rapport över finansiell
ställning i sammandrag, koncernen” på s. 12 i Delårsrapporten. Avsnittet
”Kassaflödesanalys” på s. 50 i Grundprospektet kompletteras med kolumnerna
”jan–juni” 2013 och 2014 ur avsnittet ”Rapport över kassaflöden i sammandrag,
koncernen” på s. 13 i Delårsrapporten. Avsnittet ”Nyckeltal” på s. 50 i
Grundprospektet kompletteras med kolumnerna ”april–juni” respektive ”januari–
juni” 2013 och 2014 ur avsnittet ”Nyckeltal för ICA Gruppen” på s. 18 i
Delårsrapporten. Uppdateringarna ovan framgår av Bilaga 2.
Avsnitten ”Historisk finansiell information”, ”Åldern på den senaste finansiella
informationen” och ”Handlingar införlivade genom hänvisning” på s. 46 i
Grundprospektet uppdateras i enlighet med Bilaga 3.
Övrig Information

Avsnitten ”Väsentliga förändringar i emittentens finansiella ställning” och
”Handlingar som är tillgängliga för inspektion” på s. 51 i Grundprospektet
uppdateras i enlighet med Bilaga 4.

Solna den 28 augusti 2014
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BILAGA 1
B.12

Utvald
historisk
finansiell
information:
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BILAGA 2
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BILAGA 3

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION
Bolagets årsredovisningar för 2012 och 2013 samt Bolagets delårsrapporter för
perioderna januari–mars respektive januari–juni 2013 och 2014 är, men endast vad
avser de avsnitt som förtecknas i underavsnittet Plats för vissa avsnitt införlivade
genom hänvisning nedan, införlivade i Grundprospektet genom hänvisning. De
införlivade avsnitten ska läsas som en del av detta Grundprospekt. Samtliga
rapporter finns att tillgå på Bolagets webbplats www.icagruppen.se och kan
dessutom erhållas från Bolaget i pappersformat. Övrig information kan, om den
inte finns tillgänglig i elektroniskt format på www.icagruppen.se, erhållas av
Bolaget i pappersformat.
Bolagets koncernredovisning har upprättats i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS) samt tolkningsuttalanden från International Financial
Reporting Interpretations Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU. Vidare
tillämpar Koncernen även Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 1
Kompletterande redovisningsregler för koncerner.
Bolagets årsredovisningar för 2012 och 2013 är upprättade enligt
Redovisningsrådets Rekommendationer och uttalanden.
Utöver revisionen av Bolagets årsredovisningar har Bolagets revisorer inte
reviderat eller granskat några delar av detta Grundprospekt.
ÅLDERN PÅ DEN SENASTE FINANSIELLA INFORMATIONEN
Den senaste finansiella informationen är hämtad från årsredovisningen för 2013,
vilken publicerades den 6 mars 2014, samt från delårsrapporten för perioden
januari–juni 2014, vilken publicerades den 20 augusti 2014.
HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING
Följande handlingar har, men endast vad avser de avsnitt som förtecknas i
underavsnittet Plats för vissa avsnitt införlivade genom hänvisning nedan,
införlivats i Grundprospektet genom hänvisning.
•
•

Bolagets reviderade årsredovisningar och revisionsberättelser för
räkenskapsåren 2012 och 2013; samt
Bolagets delårsrapporter för perioderna 1 januari – 31 mars respektive
1 januari – 30 juni 2013 och 2014.

Den information som inte framgår av de delar av ovan nämnda årsredovisningar
och delårsrapporter som inte införlivas enligt underavsnittet Plats för vissa avsnitt
införlivade genom hänvisning nedan är antingen inte relevanta för investerarna
eller återfinns på annan plats i detta Grundprospekt. Handlingar som har införlivats
genom hänvisning finns att tillgå på Bolagets webbplats www.icagruppen.se och
kan dessutom erhållas från Bolaget i pappersformat.
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Plats för vissa avsnitt införlivade genom hänvisning
Årsredovisning 2012

Sida

Resultaträkning avseende Bolaget

99

Balansräkning avseende Bolaget

100–101

Kassaflödesanalys avseende Bolaget

103

Resultaträkning avseende Koncernen

73

Balansräkning avseende Koncernen

74–75

Kassaflödesanalys avseende Koncernen

77

Beskrivning av redovisningsprinciper samt andra förklarande noter

78–98
104–110

Revisionsberättelse

111

Förvaltningsberättelse

68–72

Årsredovisning 2013

Sida

Resultaträkning avseende Bolaget

143

Balansräkning avseende Bolaget

144–145

Kassaflödesanalys avseende Bolaget

147

Resultaträkning avseende Koncernen

113

Balansräkning avseende Koncernen

114–115

Kassaflödesanalys avseende Koncernen

117

Beskrivning av redovisningsprinciper samt andra förklarande noter

118–142
148–154

Revisionsberättelse

156–157

Förvaltningsberättelse

86–89

Delårsrapport perioden 1 januari – 31 mars 2013

Sida

Resultaträkning avseende Bolaget

17

Balansräkning avseende Bolaget

17

Resultaträkning avseende Koncernen

14

Balansräkning avseende Koncernen

15

Kassaflödesanalys avseende Koncernen

16

Beskrivning av redovisningsprinciper samt andra förklarande noter

18–20

Delårsrapport perioden 1 januari – 31 mars 2014

Sida

Resultaträkning avseende Bolaget

14

Balansräkning avseende Bolaget

14

Resultaträkning avseende Koncernen

11

9

Balansräkning avseende Koncernen

12

Kassaflödesanalys avseende Koncernen

13

Beskrivning av redovisningsprinciper samt andra förklarande noter

15–16

Delårsrapport perioden 1 januari – 30 juni 2013

Sida

Resultaträkning avseende Bolaget

14

Balansräkning avseende Bolaget

15

Resultaträkning avseende Koncernen

11

Balansräkning avseende Koncernen

12

Kassaflödesanalys avseende Koncernen

13

Beskrivning av redovisningsprinciper samt andra förklarande noter

16–17

Delårsrapport perioden 1 januari – 30 juni 2014

Sida

Resultaträkning avseende Bolaget

14

Balansräkning avseende Bolaget

14

Resultaträkning avseende Koncernen

11

Balansräkning avseende Koncernen

12

Kassaflödesanalys avseende Koncernen

13

Beskrivning av redovisningsprinciper samt andra förklarande noter

15–16
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BILAGA 4

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I EMITTENTENS FINANSIELLA STÄLLNING
Koncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden har inte förändrats på
något väsentligt negativt sätt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning
om Bolaget efter det att delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2014
offentliggjordes.
HANDLINGAR SOM ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION
Följande handlingar finns tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida
www.icagruppen.se. Kopior av handlingarna hålls också tillgängliga på Bolagets
huvudkontor under Grundprospektets giltighetstid, Svetsarvägen 16, 171 93 Solna,
under hela Grundprospektets löptid på vardagar under Bolagets ordinarie
kontorstid.
•
•
•
•

Bolagsordning för Bolaget;
Bolagets reviderade årsredovisning och revisionsberättelse för
räkenskapsåren 2012 och 2013;
Bolagets delårsrapport för perioderna 1 januari – 31 mars respektive
1 januari – 30 juni 2013 och 2014;
Grundprospektet; samt
beslut från Finansinspektionen om godkännande av Grundprospekt.

