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Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i
ADDvise Lab Solutions AB (publ)
Detta tillägg till prospekt (”Tilläggsprospektet”) har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument med anledning av att ADDvise Lab Solutions AB
(publ) (”ADDvise”) org. nr. 556363-2115 har offentliggjort följande pressmeddelanden:
Nr.
1
2

Datum
2014-09-15
2014-09-17

Rubrik för pressmeddelande
Korrigering avseende delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2014
ADDvise ingår avtal om förvärv av Surgical Tables Inc

Det första pressmeddelandet, som offentliggjordes den 15 september 2014, avser en korrigering i den
delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2014 som offentliggjordes av ADDvise den 15 augusti
2014.
Det andra pressmeddelandet, som offentliggjordes den 17 september 2014, avser ett offentliggörande
av ett ingånget förvärvsavtal avseende Surgical Tables Inc.
Tilläggsprospektet utgör ett tillägg till och skall läsas tillsammans med och utgör en integrerad del av
det tidigare publicerade Prospektet ”Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions
AB (publ)”. De definitioner som används i Prospektet skall även gälla i Tilläggsprospektet
Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument den 1 september 2014 (Finansinspektionens
diarienummer 14-11231) och offentliggjordes den 1 september 2014. Tilläggsprospektet har godkänts
och registrerats av Finansinspektionen den 17 september 2014 (Finansinspektionens diarienummer
14-12903) i enlighet med 2 kap 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
Tilläggsprospektet offentliggjordes den 17 september 2014.
De investerare som, innan Tilläggsprospektet offentliggjordes, gjort anmälan om eller på annat sätt
samtyckt till köp eller teckning av Obligationerna har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke
inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 19
september 2014. Återkallelse skall ske skriftligen till Avanza Bank AB eller, om teckningsanmälan
skett genom förvaltare, till densamma. Teckning som ej återkallas förblir bindande och om tecknaren
önskar kvarstå behöver denne inte vidta några åtgärder.
Prospektet och Tilläggsprospektet kan laddas ner i elektroniskt format från Finansinspektionens
hemsida (www.fi.se), ADDvises hemsida (www.addvise.se) och Avanza Bank AB:s hemsida
(www.avanza.se).
För att erhålla det tryckta Tilläggsprospektet, vänligen kontakta Avanza Bank AB på telefon +46 8 56
22 51 22.
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Uppdateringar i Prospekt
Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektets avsnitt ”Sammanfattning”
uppdateras enligt nedan. Den punkt som uppdateras är B.12 i nedan relevanta delar (på sid 4 i
Prospektet). Övriga delar i B.12 kvarstår alltjämt oförändrade.
B.12

Historisk
finansiell
information
samt negativa
förändringar

Per den 30 juni (IFRS)
2014

2013

20 822

9 579

15 585
32
1 703

32 109
32
1 139

17 320

33 279

33 099
16 806
14 247
64 152

1 053
12 652
13 148
26 853

102 293

69 711

KSEK
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder
Uppskjutna skatteskulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

Väsentliga förändringar och investeringar efter den 30 juni 2014


ADDvise offentliggjorde den 17 september 2014 att Bolaget ingått avtal
om förvärv av Surgical Tables Inc. Köpeskillingen uppgår till totalt ca
18,2 MSEK och tillträdet är planerat till den 1 november 2014.

Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektets avsnitt ”Riskfaktorer” uppdateras
med nedan reviderad riskfaktor (på sid 10 i Prospektet). Övriga delar i avsnittet ”Riskfaktorer”
kvarstår alltjämt oförändrade.
Refinansiering

Med refinansieringsrisk avses risken att finansiering för att lösa krediter som förfaller/har förfallit till
betalning inte kan erhållas, eller endast till kraftigt ökade kostnader. Under de finanskriser som
tidigare ägt rum har volatiliteten på finans- och kreditmarknaderna varit avsevärda, med en minskad
likviditet och höjda kreditriskpremier för många kreditinstitut. ADDvise avser att använda en del av
emissionslikviden från Erbjudandet för refinansiering av Bolagets konvertibellån om nominellt 30
MSEK som förfaller till betalning den 2 maj 2015. Skulle ADDvise misslyckas med att genomföra
Erbjudandet eller i framtiden erhålla refinansiering på för Bolaget acceptabla villkor skulle detta
kunna ha en negativ effekt på ADDvise verksamhet, resultat och finansiella ställning.
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Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektets avsnitt ”Finansiell information i
sammandrag” uppdateras med nedan reviderad information (på sid 24 i Prospektet). Övriga delar i
avsnittet ”Finansiell information i sammandrag” kvarstår alltjämt oförändrade.
Per den 30 juni (IFRS)
2014

2013

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Summa eget kapital

20 822

9 579

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder
Uppskjutna skatteskulder

15 585
32

32 109
32

KSEK

Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

1 703

1 139

17 320

33 279

33 099
16 806
14 247
64 152

1 053
12 652
13 148
26 853

102 293

69 711

Väsentliga förändringar och investeringar efter den 30 juni 2014


ADDvise offentliggjorde den 17 september 2014 att Bolaget ingått avtal om förvärv av
Surgical Tables Inc. Köpeskillingen uppgår till totalt ca 18,2 MSEK och tillträdet är planerat
till den 1 november 2014.

Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektets avsnitt ”Legala frågor och
kompletterande information” uppdateras med nedan reviderad information (på sid 33 i Prospektet).
Övriga delar i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information” kvarstår alltjämt
oförändrade.
Förvärv

Utöver de tre förvärv som ADDvise har genomfört sedan den 1 januari 2012 offentliggjorde ADDvise
den 17 september 2014 att Bolaget ingått avtal om förvärv av Surgical Tables Inc. Köpeskillingen
uppgår till totalt ca 18,2 MSEK och tillträdet är planerat till den 1 november 2014.
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