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Detta är ett tillägg till AB Sveriges Säkerställda Obligationers (publ) (”SCBC”)
grundprospekt avseende kontinuerlig utgivning av säkerställda obligationslån daterat 16
maj 2006 som godkändes av Finansinspektionen per samma datum
(”Grundprospektet”). Härmed hänvisas till den information som finns i
Grundprospektet. Detta tillägg skall läsas som ett tillägg till Grundprospektet. Varje
beslut att investera i obligationer måste baseras på ett övervägande av tillägget och
Grundprospektet i helhet, inkluderande tillägg till Grundprospektet och de dokument
som infogats genom hänvisning.
Detta tillägg till Grundprospektet (”Tilläggsprospektet”) har prövats och godkänts av
Finansinspektionen enligt bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om
informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt
offentliggörande av prospekt och annonsering.
SCBC:s moderbolaget Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB:s (publ) (”SBAB”),
har den 31 januari 2007 offentliggjort SBAB-koncernens bokslutskommuniké för 2006.
Bokslutskommunikén infogas i detta tillägg genom hänvisning och skall läsas som en del
av Tilläggsprospektet. Bokslutskommunikén finns tillgänglig på www.scbc.se.
SBAB:s vice VD och Affärsområdeschef Bolån och tillika styrelseledamot i SCBC, Peter
Gertman lämnar SBAB den 31 mars 2007. SBAB:s VD Eva Cederbalk kommer vara
tillförordnad chef för SBAB:s affärsområde Bolån tills ny chef är rekryterad.
För ytterligare information beträffande Tilläggsprospektet och Grundprospektet hänvisas
till SCBC. Tilläggsprospektet och Grundprospektet finns att tillgå på www.scbc.se och
via www.fi.se. Kopior kan erhållas från SCBC och genom något av ovanstående
emissionsinstitut
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