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Tillägg till prospekt

Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Spacett AB, org. nr. 559319-6446, (”Spacett” eller
”Bolaget”) och utgör ett tillägg till prospektet avseende inbjudan till förvärv av aktier i Spacett, vilket godkändes
av Finansinspektionen den 23 november 2021 (”Prospektet”). Finansinspektionens diarienummer för
Prospektet är 21-25048. Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De
definitioner som finns i Prospektet gäller även i Tilläggsprospektet.
Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Spacett den 25 november 2021 uppmärksammat att
information om Bolagets finansiella rådgivare ej framgår av Prospektet, vilket är ett krav satt av Avanza i syfte
att investerare ska kunna anmäla sig till förvärv av aktier via Avanzas internettjänst. Tilläggsprospektet har
upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129
(”Prospektförordningen”) och godkändes av Finansinspektionen den 1 december 2021.
(Finansinspektionens diarienummer är 21-31507). Tilläggsprospektet offentliggjordes av Bolaget samma dag.
Investerare som redan har anmält sig för förvärv av aktier har fram till och med 15.00 den 8 december
möjlighet att återkalla anmälan.
Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.spacett.se.

Tillägg till avsnittet Villkor och anvisningar

Följande stycke läggs till på s. 27 i Prospektet, efter stycket ”Tillvägagångssätt vid anmälan”:
Anmälan via Avanza för privatpersoner
Den som anmäler sig för förvärv av aktier hos Avanza måste ha en värdepappersdepå eller ett ISK hos Avanza.
Personer som inte har ett konto hos Avanza måste öppna ett sådant konto före anmälan om förvärv av aktier. Att
öppna en värdepappersdepå eller ett ISK hos Avanza är kostnadsfritt.
Depåkunder hos Avanza kan anmäla sig för förvärv av aktier via Avanzas internettjänst. Anmälan hos Avanza kan
göras till och med den 8 december 2021. För att inte förlora rätten till eventuell tilldelning ska depåkunder hos
Avanza ha tillräckliga likvida medel tillgängligt på angivet konto. Endast en anmälan per investerare får göras.
Mer information om anmälningsförfarandet via Avanza finns tillgängligt på Avanzas hemsida (www.avanza.se).

Tillägg till avsnittet Legala frågor och kompletterande information

Följande meningar läggs till sist i stycket under rubriken ”Rådgivares intressen” på s. 63 i Prospektet:
Partner Fondkommission har även agerat som Bolagets finansiella rådgivare inför och i samband med
Erbjudandet.

Tillägg till avsnittet Adresser

Följande ord läggs till sist i underrubriken ”Emissionsinstitut” på s.A-2 i Prospektet:
”och finansiell rådgivare”, det vill säga, underrubriken i sin helhet lyder ”Emissionsinstitutet och finansiell
rådgivare”.

