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TILLÄGGSPROSPEKT   
 
Tillägg till Inbjudan till förvärv av units i Eurocine Vaccines AB 
(publ) 
 
Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Eurocine Vaccines AB, org. nr. 
556566-4298 (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) och utgör ett tillägg till det EU-
tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 januari 2020 
(FI-Dnr 19-27070) 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 Eurocine Vaccines den 20 januari 
2020, genom pressmeddelande, offentliggjorde att Bolaget har erhållit ett utökat 
teckningsåtagande om cirka 0,9 MSEK från externa investerare. 
 
Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1129 och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 21 
januari 2020 (FI-Dnr 20-1567). Tilläggsprospektet har offentliggjorts på Eurocine Vaccines 
(www.eurocine-vaccines.com) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) 
respektive hemsidor. Härutöver kan Tilläggsprospektet nås via Sedermera Fondkommissions 
hemsida (www.sedermera.se). 
 
Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på 
annat sätt samtyckt till teckning av units i Eurocine Vaccines har enligt artikel 23.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan 
eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga 
senast den 23 januari 2020. Återkallelse ska ske skriftligen till Sedermera Fondkommission, 
Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö eller via e-post issuingservices@sedermera.se. Investerare 
som anmält sig för teckning av units i Eurocine Vaccines genom förvaltare ska kontakta sin 
förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och 
investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av units i Eurocine Vaccines behöver inte 
vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Eurocine Vaccines 
pågående företrädesemission av units, hänvisas till Prospektet.  
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Tillägg till punkt 4.2 i sammanfattningen till Prospektet 
Bolagets pressmeddelande den 20 januari 2020 föranleder att de två första meningarna 
i stycket ”Teckningsförbindelser och garantiåtaganden” på sidan 10 i 
sammanfattningen till Prospektet ändras enligt följande:  
 
Cirka 7 procent av företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden och cirka 20 procent 
av företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden (top-down). Därmed är cirka 27 
procent av företrädesemissionen täckt av tecknings- och garantiåtaganden. 
 
Tillägg till huvudstycke ”Motiv för erbjudandet” 
Bolagets pressmeddelande den 20 januari 2020 föranleder att de två första meningarna 
i stycket ”Teckningsförbindelser och garantiåtaganden” på sidan 13 i Prospektet ändras 
enligt följande:  
 
Cirka 1 MSEK (motsvarande cirka 7 procent) av företrädesemissionen omfattas av 
teckningsåtaganden och cirka 20 procent av företrädesemissionen omfattas av 
garantiåtaganden. Därmed är cirka 27 procent av företrädesemissionen täckt av tecknings- 
och garantiåtaganden. 
 
Tillägg till huvudstycke ”Villkor för erbjudandet” 
Bolagets pressmeddelande den 20 januari 2020 föranleder att 
stycket ”Teckningsförbindelser och garantiåtaganden” med tillhörande tabell på sidan 
25 i Prospektet ändras enligt följande:  
 
Teckningsförbindelser och garantiåtagande 
Eurocine Vaccines har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande, vilka avtalats i januari 2020, om totalt 
cirka 4 MSEK, vilket motsvarar cirka 27 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar 
cirka 1 MSEK (cirka 7 procent) och garantiåtagande motsvarar cirka 3 MSEK (cirka 20 procent). Formue Nord 
Markedsneutral har åtagit sig att teckna för över 5 procent i den initiala emissionen via garantiteckning (top-
down). Teckningsförbindelser och garantiåtagande har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti 
eller liknande. Kontant premieersättning om femton (15) procent utgår för garantiåtagande. Privatpersoner 
som har avtalat om garantiteckning kan nås via Bolagets adress.  
 

Tecknare 
 

Teckningsförbindelse 
(SEK)  

Garantiåtagande 
(SEK)  

Totalt belopp 
(SEK)  

Org.nr Adress 

Formue Nord Markedsneutral 
A/S 

- 2 805 046,00 2 805 046,00 37 27 20 35 Østre Alle 102, 9000 
Aalborg, Danmark 

Alexander Schoeneck 289 424,53 -  - - 
Andreas Johansson 289 424,53 -  - - 
Love Carlsson 289 424,53 -  - - 
Johan Larsholm - 150 000,00 150 000,00 - - 
Hans Arwidsson1 50 000,00 - 50 000,00 - - 
Jan Sandström2 50 000,00 - 50 000,00 - - 
Pär Thuresson2 50 000,00 - 50 000,00 - - 
Pierre Morgon3 20 000,00 - 20 000,00 - - 
Totalt 1 038 273,56 2 955 046,00 3 993 319,56   

 
1 Styrelseledamot och VD i Bolaget 
2 Styrelseledamot i Bolaget 

3 Styrelseordförande i Bolaget 
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