Tilläggsprospekt Eurovip Group AB (publ)
Eurovip Group AB (publ) (”Eurovip Group”) har per den 12 november 2008 erhållit godkännande från
Finansinspektionen avseende ett emissionsprospekt med diarienummer 08-8749-413. Eurovip Group
har per den 14 november offentliggjort emissionsprospektet hos Finansinspektionen.
Detta tilläggsprospekt har upprättats med anledning av att vissa justeringar genomförts i den
förestående emissionens avsnitt för Villkor och anvisningar. Skillnaden mellan de justerade villkoren
och anvisningarna jämfört med de i prospektet angivna, är att de rätter som delas ut kommer att
benämnas teckningsrätter istället för uniträtter. Interimsaktierna som tecknas med teckningsrätterna
kommer i VPC:s system att benämnas Betalda Tecknade Aktier (BTA) och inte Betalda Tecknade
Units (BTU) som tidigare angivits. Sammanfattningsvis är villkoren följande:
Den som på avstämningsdagen den 21 november 2008 var registrerad som aktieägare i Eurovip
erbjuds med företrädesrätt att teckna aktier i bolaget. En (1) innehavd aktie av serie A berättigar till
två (2) teckningsrätter av serie A. En (1) innehavd aktie av serie B berättigar till två (2) teckningsrätter
av serie B. En (1) teckningsrätt av serie A berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A. En (1)
teckningsrätt av serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B. Teckningskursen är SEK
1,0.
Interimsaktierna som erhålles vid teckning kommer att benämnas BTA A och BTA B i VPC:s system.
BTA:erna kommer att omvandlas till vanliga aktier när emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Varje tecknad aktie berättigar även till en (1) teckningsoption. Teckningsoptionerna kommer att bokas
ut när BTA:erna omvandlas till vanliga aktier. Handel kommer att pågå i såväl BTA som
teckningsrätter på Aktietorget. Det är viktigt att uppmärksamma att om man säljer sina BTA:er säljer
man även rätten till teckningsoptionerna.
Tilläggsprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 19 november enligt 2 kap.
34 § i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
Enligt 2 kap. 34 § i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument har en investerare, som
innan tillägget till prospektet offentliggörs har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp
eller teckning av de överlåtbara värdepapper som omfattas av prospektet, rätt att återkalla sin anmälan
eller sitt samtycke inom fem arbetsdagar från offentliggörandet.
Detta tillägg skall läsas tillsammans med prospektet. Prospekt samt tillägget finns att tillgå på Eurovip
Groups hemsida: www.eurovipgroup.se samt på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se
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