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Finansinspektionen
Enheten för prospekt och listning
Box 6750
113 85 Stockholm

Årlig sammanställning av offentliggjord information
I enlighet med 6 kap. 1 b § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
och artikel 27 i kommissionens förordning (EG) nr 809/ 2004 om genomförande av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/ 71/ EG i fråga om informationen i
prospekt, utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt
offentliggörande av prospekt och spridning av annonser bifogas här
sammanställning av den information som bolag inom H andelsbankskoncernen
offentliggjort under de senaste tolv månaderna. Stadshypotek A B (publ)
(” Stadshypotek” ) är ett dotterbolag till Svenska H andelsbanken A B (publ)
(” H andelsbanken” ) och ingår i H andelsbankskoncernen.
Syftet med denna sammanställning är att uppfylla informationskraven i 6 kap. 1 b §
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Viss information som
hänvisas till kan ha blivit inaktuell vid tidpunkten för upprättande av denna
sammanställning och Stadshypotek åtar sig ingen skyldighet att uppdatera sådan
information. Vidare har sådan information förberetts och publicerats i enlighet med
svensk lag och Stadshypotek utfäster inte att informationen är i enlighet med något
annat lands lagar och regler. Varken denna sammanställning eller informationen
som hänvisas till häri utgör ett erbjudande om försäljning av värdepapper till någon
person.
Pressmeddelanden och Stadshypoteks årsredovisning 2011, vilken publicerades
14 mars 2012, finns tillgängliga på w w w .stadshypotek.se samt
w w w .handelsbanken.se/ ir och kan beställas från H andelsbanken, Centrala
Informationsavdelningen, 106 70 Stockholm.
MTN-programmet

Prospekt daterat 30 september 2011 gällande Stadshypoteks program för utgivande
av säkerställda obligationer, inklusive tilläggsprospekt 2011:1 och 2011:2 är
godkända av Finansinspektionen och finns tillgängliga på Stadshypoteks hemsida,
w w w .stadshypotek.se.
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Pressmeddelanden Handelsbankskoncernen

Följande pressmeddelanden har offentliggjorts av bolag inom
H andelsbankskoncernen under den senaste 12-månaders-perioden via hemsidan
w w w .handelsbanken.se/ ir:
2012-02-29 Nytt antal aktier i Handelsbanken
2012-02-24 Handelsbankens publikation Risk och kapitalhantering - information enligt Pelare 3, finns
tillgänglig på bankens webbplats
2012-02-24 Handelsbankens Årsredovisning 2011 finns tillgänglig på bankens webbplats
2012-02-15 Årsstämma i Handelsbanken den 28 mars 2012
2012-02-15 Handelsbankens bokslutskommuniké januari - december 2011
2012-02-06 Handelsbankens bokslutsrapport januari-december 2011 presenteras onsdagen den 15 februari
2012-01-31 Nytt antal aktier i Handelsbanken
2011-12-30 Nytt antal aktier i Handelsbanken
2011-12-08 Handelsbankens kärnprimärkapitalrelation 14,7 procent enligt EBAs stresstest
2011-12-08 Ny konjunkturprognos: Ingen repris på 2008 trots eurokrisen
2011-12-01 Inbjudan till presskonferens
2011-11-30 Nytt antal aktier i Handelsbanken
2011-11-17 Handelsbanken har ingen exponering mot AB Bank Snoras
2011-11-01 Handelsbanken har ingen exponering mot MF Global
2011-10-27 Handelsbanken: Kommentar till EU:s plan att stärka kapitaliseringen i europeiska banker
2011-10-26 Ledningsförändringar i Handelsbanken
2011-10-26 Handelsbankens delårsrapport januari - september 2011
2011-10-19 Ny tid för publicering av Handelsbankens delårsrapport januari-september 2011
2011-10-17 Handelsbankens delårsrapport januari-september 2011 presenteras onsdagen den 26 oktober
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2011-09-01 Ny konjunkturprognos: Sverige rustat för höststormarna
2011-08-29 Inbjudan till presskonferens
2011-07-29 Nytt antal aktier i Handelsbanken
2011-07-20 Handelsbankens delårsrapport Januari - Juni 2011
2011-07-18 Påminnelse - Handelsbankens delårsrapport januari-juni 2011 presenteras onsdagen den 20 juli
2011-07-11 Handelsbankens delårsrapport januari-juni 2011 presenteras onsdagen den 20 juli
2011-05-26 Handelsbankens personalkonvertibel 2011 övertecknad
2011-05-23 Handelsbanken säljer Skanskaaktier till Lundbergföretagen
2011-05-05 Ny konjunkturprognos: Stabilt Sverige i skakig omvärld
2011-05-02 Inbjudan till presskonferens
2011-04-27 Handelsbankens delårsrapport januari - mars 2011
2011-04-18 Handelsbankens delårsrapport januari-mars 2011 presenteras onsdagen den 27 april
2011-04-01 Ledningsförändring i Handelsbanken
2011-03-23 Handelsbankens årsstämma 2011
2011-03-16 Ledningsförändring på Handelsbanken Finans
2011-03-03 Om Handelsbankens kapitalsituation
2011-03-02 Slutligt förslag om konvertibelprogram

