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Tilläggsprospekt avseende emission av aktier
Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Hybricon Bus Systems AB (publ) org nr
556936-2196 (”Hybricon”) som tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i
Hybricon (”Prospektet”) som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 5 maj 2015
(Finansinspektionens diarienummer 15-5058) och offentliggjordes samma dag. Tilläggsprospektet är
en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller
även för Tilläggsprospektet.
Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 5 juni 2015
(Finansinspektionens diarienummer 15-8245).
Tilläggsprospektet offentliggjordes den 5 juni 2015. Tilläggsprospektet och Prospektet finns
tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens (www.fi.se), Hybricons (www.hybricon.se)
och Mangold Fondkommission ABs (www.mangold.se) webbplatser.
Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på
annat sätt samtyckt till teckning och köp av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2
kap. 34 § lagen (1991:980) om finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke.
Sådan återkallelse ska ske senast den 9 juni 2015, det vill säga inom två arbetsdagar från
offentliggörandet av Tilläggsprospektet. Återkallelse ska ske skriftligen till Mangold Fondkommission
AB, Box 55691, SE-102 15 Stockholm. Investerare som har tecknat genom förvaltare ska kontakta sin
förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas inom föreskriven tid kommer förbli
bindande och om investerare önskar kvarstå som tecknare och köpare av aktier behöver denne ej vidta
några åtgärder.
Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att ny information tillkommit gällande
teckningsförbindelser. Den information som tillkommer offentliggjordes av bolaget genom
pressmeddelande den 2 juni 2015. Den nya informationen (kursiv text nedan) kompletterar
informationen i följande avsnitt i det tidigare registrerade prospektet:
Sidan 9 – Punkten E1 i sammanfattningen
Följande text läggs till efter sista meningen:
Därutöver har Bolaget mottagit icke säkerställda teckningsförbindelser motsvarande SEK 2.200.000
från åtta investerare (8 procent av Erbjudandet). Sammantaget innebär detta att SEK 19.000.000, 68
procent av Erbjudandet är säkerställt.

Sidan 17 – Avsnittet Inbjudan till teckning av aktier
Följande text läggs till efter mening nummer två i tredje stycket:
Därutöver har Bolaget mottagit icke säkerställda teckningsförbindelser motsvarande SEK 2.200.000
från åtta investerare (8 procent av Erbjudandet). Sammantaget innebär detta att SEK 19.000.000, 68
procent av Erbjudandet är säkerställt.
Sidan 65 – Efter avsnittet Avtal avseende emissionsgarantier i samband med Erbjudandet
Följande nytt avsnitt läggs in efter avsnittet ”Avtal avseende emissionsgarantier i samband med
Erbjudandet” (det nya avsnittet inleder sidan 66).
Avtal avseende teckningsförbindelser i samband med Erbjudandet
Bolaget har mottagit icke säkerställda teckningsförbindelser motsvarande SEK 2.200.000 från åtta
investerare (8 procent av Erbjudandet). Sammantaget innebär detta att SEK 19.000.000, 68 procent
av Erbjudandet är säkerställt. Teckningsförbindelserna utgör en så kallad Toppgaranti vilket innebär
att de som avlämnat teckningsförbindelser garanterar Erbjudandet i intervallet MSEK 16,8 – 19,0.
För sina åtaganden erhåller de som lämnat teckningsförbindelser en ersättning om 12 procent av
garanterat belopp. De som lämnat teckningsförbindelser har rätt att avgöra om de önskar erhålla
ersättningen kontant eller i form av aktier i Bolaget. En av de åtta investerarna är ReMoD Invest AB
som med 71,0 procent av aktierna i Hybricon är bolagets störste aktieägare. ReMoD invest erhåller
ingen ersättning. De som lämnat teckningsförbindelser utgörs av:

Namn

Antal
aktier

Belopp (SEK)

Fredrik Åhlander

80.000

800.000

Jimmie Landerman

40.000

400.000

Christoffer Svanberg

40.000

400.000

ReMoD Invest AB *1)

37.500

370.000

Billy Pettersson *1)

8.000

80.000

Dennis Jensen *1)

5.000

50.000

Peter Norman * 1)

5.000

50.000

Swedberry AB *1)

5.000

50.000

220.000

2.200.000

Totalt

*1) Fem av de nio investerarna är närstående till Bolaget. Detta är Dennis Jensen som är Ekonomichef i Bolaget, Peter Norman som
är Försäljningschef, bolaget Swedberry AB som representeras av Bolagets Produktionschef Lars Björk, Billy Pettersson som är
anställd i Bolaget och ReMoD Invest AB som är Hybricons störste ägare och som före emissionen äger 71,0 procent av Bolaget.

