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Mycab gör äntligen taxiresan till en modern reseprodukt, tillgänglig via reseindustrins etablerade globala bokningssystem
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Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan
till teckning av depåbevis i Mycab International S.A.
Detta tilläggsprospekt har upprättats med anledning av att
anslutningskommittén hos Aktietorgets godkänt notering av
Bolagets depåbevis. Vidare har information om styrelseledamots
engagemang i ett närstående bolag presenterats, som ej förekommer i prospektet. Dessa uppgifter har den 16 januari 2012
kommunicerats genom en pressrelease från Bolaget, vilken
inkluderas i detta tilläggsprospekt.
Dokumentet utgör ett tillägg till det prospekt avseende erbjudande om att teckna depåbevis i Mycab International S.A. som
har upprättats av Bolagets styrelse.
Bolaget genomför en nyemission där även allmänheten ges
rätt att teckna depåbevis. Teckningstiden löper till och med den
27 februari 2012. Prospektet godkändes och registrerades av
Finansinspektionen den 10 januari 2012. Finansinspektionens
diarienummer är 11-12679. Prospektet offentliggjordes den
10 januari 2012 och ﬁnns att tillgå på bolagets hemsida
(www.mycabinternational.com).
Tilläggsprospektet skall läsas som en del av prospektet, och utgör
i alla avseenden en integrerad del av prospektet. Tilläggsprospektet har granskats och den 19 januari 2012 godkänts av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 34 § Lag (1991:980) om
handel med ﬁnansiella instrument. Finansinspektionens diarienummer för tilläggsprospektet är 12- 622. Datum för offentliggörande av tilläggsprospektet är den 19 januari 2012.
Rätt till återkallelse
Investerare som, innan tilläggsprospektets offentliggörande, har
tecknat depåbevis i den pågående emissionen som beskrivs i
prospektet har i enlighet med 2 kap. 34 § Lag (1991:980) om
handel med ﬁnansiella instrument rätt att återkalla sin teckning
inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av detta tilläggsprospekt, det vill säga senast den 26 januari 2012. Härutöver
påverkas inte tidsplan eller villkor och anvisningar av detta
tilläggsprospekt.
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Pressmeddelande 16 januari 2012
Listningen av depåbevis I Mycab International S.A.
vid Aktietorget godkänd
Anslutningskommittén vid Aktietorget har idag godkänt att depåbevis avseende aktier i Mycab International S.A. noteras och
upptas till handel på Aktietorgets MTF-marknadsplats. Första
handelsdag planeras infalla den 8 mars 2012. Anslutningen
villkoras av att det publika erbjudande om teckning av depåbevis
vars teckningstid inleddes torsdagen den 12 januari 2012
inbringar minst 12,7 Mkr i kontanta medel till Bolaget. Som tidigare meddelats har Mycab inför erbjudandet erhållit emissionsgarantier och förhandsteckningar uppgående till sammanlagt
13,6 Mkr.
Med anledning av det publika erbjudandet har styrelsen för
Mycab International S.A. den 10 januari 2012 offentliggjort prospekt.
Kompletterande information om styrelseledamots
delägarskap i närstående bolag
Av prospektet framgår bl a att styrelseledamoten Karin Bachstätter tidigare innehaft en styrelseplats i Beställningscentralen
i Kronoberg AB (BIKAB). Till denna information skall läggas att
BIKAB sedan 2003 på marknadsmässiga villkor levererar callcenterrelaterade tjänster till det av Mycab förvärvade Netrevelation Technologies AB, samt att Bachstätter kontrollerar 60% av
rösterna i BIKAB.
Prospekt och anmälningssedlar i den förestående nyemissionen
kan laddas ned på www.mycabinternational.com.
Kontakt
Roger Blomquist, VD
info@mycabinternational.com

Mycab International SA is the holding company for Mycab® Group operating the business domain of global travel industry. Mycab®
Group business idea is to elevate the traditional taxi journey to a full-ﬂedged travel product that provides business travelers with a
quality assured, simpliﬁed and more cost effective travel. Being ﬁrst in the global market, with a uniform taxi concept, Mycab® enjoys
the "First Mover" status in the business domain.
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