
Spacett AB publicerar tilläggsprospekt  
 

Tilläggsprospektet har upprättats av avtalstekniska skäl. Tilläggsprospektet har upprättats med 
anledning av att Spacett den 25 november 2021 uppmärksammat att information om Bolagets 
finansiella rådgivare ej framgick av Prospektet, vilket är ett krav satt hos vissa av bolagets 
tjänsteleverantörer. Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och godkändes av 
Finansinspektionen den 1 december 2021. (Finansinspektionens diarienummer är 21-31507.) 

Investerare som redan har anmält sig för förvärv av aktier har fram till och med 15.00 den 8 
december möjlighet att återkalla anmälan. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på 
Bolagets webbplats www.spacett.se. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Marcus Bonsib, VD 
Telefon: +46 72-1827290 
E-post: marcus@spacett.se 

Spacett AB är ett förvärvsbolag som avser att förvärva ett onoterat rörelsedrivande bolag som skall 
växa och skapa värde i noterad miljö. 

Viktig information 
 
 
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några 
värdepapper i Spacett AB (publ) ("Bolaget"). Detta pressmeddelande ska inte, och får inte, 
distribueras utanför Sverige. Denna kommunikation är enbart ämnad för och riktar sig till 
investerare hemmahörande i Sverige.  

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att 
lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Detta pressmeddelande är inte ett prospekt 
enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta 
implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen"). Investerare bör inte 
investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i 
det ovan nämnda prospektet. Aktierna i SPACett är inte föremål för handel eller ansökan därom i 
något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i 
Sverige att förvärva nyemitterade aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt 
vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder 
eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 

De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under 
den vid var tid gällande U.S. Securities Act ("U.S. Securities Act") och kan därmed inte erbjudas 
eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i U.S. 
Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Något erbjudande av aktier i 
Bolaget kommer inte att riktas till allmänheten 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 erbjudas eller 
sälja inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är 

http://www.spacett.se/
mailto:marcus@spacett.se


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.  

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", ”bedömer”, "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. 
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