TILLÄGGSMEMORANDUM
Tillägg till noteringsmemorandum avseende inbjudan till förvärv av
aktier i Katalysen Ventures AB (publ)
4 april 2022
Detta dokument (”Tilläggsmemorandumet”) har upprättats av Katalysen Ventures
AB, org.nr. 556729–9812, (”Katalysen” eller ”Bolaget”) och utgör ett tillägg till det
noteringsmemorandum avseende inbjudan till förvärv av aktier, som
offentliggjordes den 24 mars 2022 (”Memorandumet”). Tilläggsmemorandumet är
en del av, och ska läsas tillsammans med Memorandumet. De definitioner som finns
i Memorandumet gäller även för Tilläggsmemorandumet. Distribution av detta
tillägg till Memorandumet är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se
avsnitt ”Viktig information” i Memorandumet.
Tilläggsmemorandumet har upprättats med anledning av att Katalysen den 1 april
2022, genom pressmeddelande, offentliggjorde att Bolaget ingått ett väsentligt
samarbetsavtal med Tetrad Capital Partners. Pressmeddelandet finns tillgängligt på
Bolagets webbplats, www.katalysen.com.
Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsmemorandumet har gjort en
anmälan eller på annat sätt samtyckt till förvärv av aktier i Katalysen har rätt att
återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från
offentliggörandet av Tilläggsmemorandumet, det vill säga senast den 6 april 2022.
Återkallelse ska ske skriftligen till Nordic Issuing AB, Stortorget 3, 211 22 Malmö
eller via e-post info@nordic-issuing.se. Investerare som anmält sig för förvärv av
aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan
som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå
vid sin anmälan om förvärv av aktier i Katalysen behöver inte vidta några åtgärder.
Memorandumet och Tilläggsmemorandumet finns tillgängliga på Bolagets
(www.katalysen.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com)
och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. För fullständiga
villkor och övrig information hänvisas till Memorandumet.
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Tillägg till avsnittet ”Mer om verksamheten och legala frågor –
Väsentliga avtal”
Bolagets pressmeddelande den 1 april 2022 föranleder följande tillägg under
rubriken ”Väsentliga avtal” i avsnittet ”Mer om verksamheten och legala frågor”
på sidorna 74-75 i Memorandumet:
Förutom de kundavtal som redovisas för i detta avsnitt har Bolaget den 1 april 2022
inlett ett väsentligt samarbetsavtal (ett s.k. joint venture-partnerskap) med Tetrad
Capital Partners (”Tetrad”), med visionen att göra affärskorridoren Europa-Indien
sömlöst integrerad för SaaS-bolag (Software as a Service) i de båda geografiska
områdena. Mer specifikt syftar partnerskapet till att uppnå två mål: (1) att stödja
snabbväxande indiska SaaS-bolags marknadsinträde på europeiska marknader
genom att påskynda deras go-to-market-initiativ i regionen, (2) att stödja
europeiska SaaS-bolag i etablerandet av digitala spetsforskningscenter i Indien.
Tetrad är ett särskilt situations- och tillväxtfokuserat investerings-, rådgivnings- och
utförandebolag som medgrundades av Katalysens partner Gagik Apkarian. Tetrad
är baserat i London, men har global närvaro.
Bolaget bedömer att detta partnerskap sannolikt kommer att bana väg för nya
kunder för Katalysen från den indiska subkontinenten.
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