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Förtydligande avseende beräkning av 
utspädning i TopRights prospekt 

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till 
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, 
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore 
eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner 
som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i 
Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, 
Sydafrika, Singapore eller USA, får inte vidarebefordra detta 
pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade 
dokument, till sådana personer, eller på annat sätt göra 
Erbjudandet tillgängligt för sådana personer. 

Ett skrivfel har uppdagats i det prospekt som TopRight Nordic 
offentliggjorde fredag 28 maj 2021. I sammanfattningen på 
sida 10 står det att utspädningen uppgår till ca 4,64 procent för 
befintliga aktieägare om erbjudandet till fullo accepteras. Rätt 
procentsats ska vara ca 47,64 procent vilket framgår på sida 
84 under rubriken ”Utspädning”.   

För ytterligare information vänligen kontakta:  

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-
32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com  
 
 
 
 



PRESSMEDDELANDE 
    
TopRight Nordic 
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda 
det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Med modern 
glas- och ljusteknologi förbättrar man säkerheten på vägarna, 
hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar 
traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. 
Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är 
helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB 
(publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.   

TopRight Nordic som koncern tar ett helhetsgrepp om 
projekt både inom nyproduktion och ombyggnad. Våra kunder 
är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, 
fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl. 

TopRight Nordic AB (publ)  

Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 

www.toprightnordic.com  
 

Viktig information 
Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till 
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, 
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore 
eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner 
som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i 
Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, 
Sydafrika, Singapore eller USA, får inte vidarebefordra detta 
pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade 
dokument, till sådana personer, eller på annat sätt göra 
Erbjudandet tillgängligt för sådana personer. 


