
 

 

 

 

 

 

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i MSC Group AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution av Tilläggsprospektet och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, 
se ”Viktig information” i Prospektet. 

  



Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av MSC Group AB, organisationsnummer 
556313-5309 (”MSC Group” eller ”Bolaget”), och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan 
till teckning av aktier i MSC Group som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 
8 november 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-17250) och som offentliggjordes av Bolaget 
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 i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 27 november 
2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-20185). Tilläggsprospektet har samma dag 
offentliggjorts på Bolagets webbplats (www.)mscgroup.se. 

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt 
samtyckt till köp eller teckning av värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 § 
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt 
samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 
29 november 2017. Återkallelse ska ske skriftligen till Mangold Fondkommission AB, Emissioner/MSC, 
Box 55691, 102 15 Stockholm eller via e-post till ta@mangold.se. Investerare som har tecknat aktier 
genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkalats 
kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne ej 
vidta några åtgärder. 

Prospektet och Tilläggsprospektet är tillgängliga på Bolagets webbplats, (www.)mscgroup.se. För 
fullständiga villkor och övrig information om Nyemissionen hänvisas till Prospektet. 

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att MSC Group genom pressmeddelande den 
24 november 2017 offentliggjort nyheten att Bolagets VD, Lars Save, utreds av 
Ekobrottsmyndigheten för insiderhandel som inte relaterar till MSC Group. 

Ovanstående föranleder att avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer” (sida 50-
51), underrubrik ”Övriga upplysningar om styrelse och ledande befattningshavare”, ändras i tredje 
stycket genom att följande text läggs till i slutet av nämnda stycke: 

”Vidare är Lars Save för närvarande under utredning av Ekobrottsmyndigheten för grovt 
insiderbrott.” 

 


