
 

  

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM 

ELLER TILL USA, JAPAN, KANADA, AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER 

OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG 

INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. 

 

Pressmeddelande 2 mars 2021  

 

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av Cint 

 

För fullständigt pressmeddelande, följ länken 

https://investors.cint.com/sv/borsnotering 

 

 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Joakim Andersson, CFO 
Tel: +46 760 44 8330 
Email: joakim.andersson@cint.com 
 
Patrik Linzenbold, Head of IR 
Tel: +46 708 252 630 
Email: patrik.linzenbold@cint.com 
 
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 mars 2021 klockan 
22.00 CET. 
 

 
Viktig information 
 
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja aktier eller en uppmaning att förvärva värdepapper i Bolaget. 
Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. 
Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara 
fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess 
exakthet, korrekthet eller fullständighet. 

Detta pressmeddelande ska inte, och får inte, distribueras till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan 
jurisdiktion inom vilken sådan distribution skulle vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. 

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 
14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en 
reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och 
genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Bolaget har offentliggjort ett prospekt som är upprättat i enlighet med 
Prospektförordningen. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Investerare ska inte teckna eller 
handla värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom baserat på information som ingår i prospektet. 

De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande 
U.S. Securities Act ("Securities Act") och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med 
ett undantag från registreringskraven i Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Bolaget avser inte 
att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. 

Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs 
häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Kanada 
eller Japan och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller säljas inom eller in i, eller till förmån för någon person vars 
registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte att ske 

något publikt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Kanada eller Japan. 

I samtliga EES-medlemsstater (”EES"), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till 
kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga 
enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-
medlemsstaten. 
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I Storbritannien får informationen i detta pressmeddelande endast distribueras till personer som är ”kvalificerade 
investerare” i enlighet med Prospektförordningen såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European 
Union (Withdrawal) Act 2018. Vidare får detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till personer i 
Storbritannien som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande 
Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer 
som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, (iii) är 
utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den 
mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av 
värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans 
”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta 
personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd 
som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta 
personer.  

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga 
uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "tror", "förväntar", "uppskattar", "avser", "beräknas", 
"ska", "kan", "fortsätter", "bör" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är 
baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa 
antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, 
osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför 
Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten 
kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom 
de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller 
enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon 
skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte 
att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation. 


