Tilläggsprospekt
Tillägg till EU-tillväxtprospekt avseende erbjudandet om teckning av Units med
företrädesrätt i ObsteCare AB (publ) med teckningstid 14 april – 8 maj 2020
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM
ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE,
SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET,
PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG,
VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA
ÅTGÄRDER

Bakgrund
Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av ObsteCare AB (publ), org.nr 556670-3038
(”ObsteCare” eller ”Bolaget”) och utgör ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till
teckning av Units med företrädesrätt i ObsteCare som godkändes och registrerades av
Finansinspektionen (”FI”) den 9 april 2020 (FI Dnr 20-5409) och som offentliggjordes samma dag
(”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De
definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.
Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 artikel 23 och
godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 27 april 2020 (FI Dnr 20-9906).
Tilläggsprospektet har offentliggjorts på Bolagets, G&W Fondkommissions respektive Hagberg &
Aneborn Fondkommission AB:s hemsidor, www.obstecare.se, www.gwkapital.se respektive
www.hagberganeborn.se samma dag och finns tillsammans med Prospektet tillgängligt i elektroniskt
format.
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till ObsteCare i nyemissionen.

Extra bolagsstämma beslutar om att genomföra styrelsens förslag om ytterligare en
teckningsoption för den pågående företrädesemissionen
Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av ObsteCare pressmeddelande daterat den 23
april 2020 om extra bolagsstämma och beslut om att genomföra styrelsens förslag om en
kompletterande vederlagsfri teckningsoption i tillägg till den pågående företrädesemission av Units
som årsstämman tidigare har beslutat om. Investerare som tecknat sig och tilldelas Units kommer
erhålla den kompletterande vederlagsfria teckningsoptionen.
Den kompletterande teckningsoptionen kommer ha två fönster för utnyttjande och kommer
vederlagsfritt utges till de som tecknar sig och blir tilldelade Units i företrädesemissionen. Villkoren
för den kompletterande teckningsoptionen (TO2) är att det krävs två TO2 för att teckna en ny aktie.
Löptiden är till och med den 30 november 2021. Första fönstret för nyttjande är mellan den 2
november 2020 och den 30 november 2020, till kurs 2,25 SEK per aktie. Nästa fönster för nyttjande
är mellan den 1 november till och med den 30 november 2021, till kurs 2,50 SEK per aktie.

Återkallelse av teckning
Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt
samtyckt till teckning av Units i Erbjudandet har enligt förordningen (EU) 2017/1129 artikel 23.2 rätt

att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av
Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 29 april 2020. Återkallelse ska ske skriftligen till Hagberg
& Aneborn Fondkommission AB, Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm eller via e-post till
info@hagberganeborn.se. Investerare som anmält sig för teckning av Units i Erbjudandet genom
förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att
förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av Units i Erbjudandet behöver
ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till
Prospektet.

Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där deltagande
skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta
pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,
Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för
legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras,
reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att
efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska securities act från 1933 eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
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