
 

 

 

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i 
SeaTwirl AB (publ) 
Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av SeaTwirl AB (publ), org. nr 
556890-1135 (”SeaTwirl” eller ”Bolaget”), och utgör ett tillägg till det prospekt som 
godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 3 januari 2023 (FI-Dnr 22-
25329) och som offentliggjordes samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del 
av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet 
gäller även för Tilläggsprospektet.  

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att SeaTwirl noterat en felskrivning i 
avsnittet ”Sammanfattning” under rubriken "Villkor för teckningsoptionerna" i Prospektet. 

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2017/1129 och godkändes och registrerades av 
Finansinspektionen den 3 januari 2023 (FI-Dnr 23-502). Tilläggsprospektet har 
offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.seatwirl.com, och Vator Securities hemsida, 
www.vatorsecurities.se.  

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort anmälan eller på 
annat sätt samtyckt till teckning av units i Företrädesemissionen har enligt artikel 23.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan 
inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 
5 januari 2023. Återkallelse ska ske via e-post till emissioner@vatorsec.se. Investerare 
som anmält sig för teckning av units i Företrädesemissionen genom förvaltare ska 
kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som inte återkallats kommer att 
förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av units i 
Företrädesemissionen behöver inte vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig 
information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet. 

Tillägg till avsnittet ”Sammanfattning” i Prospektet  

På sid. 6 i Prospektet i avsnittet ”Sammanfattning” under rubriken "Villkor för 
teckningsoptionerna" görs en rättelse enligt följande. 

Tidigare skrivning 

”Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget […].” 

Ny skrivning  

”Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget […].” 

 


