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EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL 
NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, 
AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN 
JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN 
ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.  
 

Advenica offentliggör prospekt och ny information som 
återfinns i prospektet 
 
Prospektet, med anledning av Advenica AB (publ):s (”Advenica” eller ”Bolaget”) tidigare 
meddelade företrädesemission, har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. 
Prospekt och anmälningssedlar finns nu tillgängliga på Advenicas hemsida 
(www.advenica.com) samt på Erik Penser Bank AB:s hemsida (www.penser.se). 
 
I prospektet framgår ny information avseende Advenicas finansiella mål. Advenicas styrelse 
har beslutat om följande långsiktiga finansiella mål: 

• Bolagets omsättning år 2020 ska uppgå till minst 200 MSEK. 
• Målet den närmsta tre-årsperioden är att en betydande andel av Bolagets försäljning 

ska härröra från områden utanför National Security och från kunder utanför Sverige. 

 
Prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se 
eller per post på adress Erik Penser Bank AB, Emissionsavdelningen/Advenica, Box 7405,  
103 91 Stockholm. 
 

Tidplan för nyemissionen i korthet:  
Teckningstid:              8–22 maj 2017  
Handel i teckningsrätter:  8–18 maj 2017  
 

Finansiell och legal rådgivare 
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare 
till Advenica i samband med nyemissionen. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com 
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Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 5 maj 2017 kl.17.00. 

Om Advenica 

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar 
och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage 
vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för 
organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com 
 
Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. 
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB och nås på +46 (0)8 463 8000, www.penser.se 

Viktig information 
 
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på 
annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Advenica. Inbjudan till 
berörda personer att teckna aktier i Advenica kommer endast att ske genom det prospekt som 
Bolaget nu offentliggjort. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller 
indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, 
Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala 
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad 
som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras 
eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana 
krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig 
värdepapperslagstiftning. 

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att 
registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och 
inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte 
erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt 
undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities 
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Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i 
USA. 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Advenicas 
aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, 
”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär 
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är 
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till 
sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är 
avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon 
garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen 
skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. 


