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Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i TC TECH Sweden AB
Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i TC TECH Sweden AB (publ) (”TC TECH”),
godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 30 oktober 2015 (dnr 15-13287) (”Prospektet”).
Detta tillägg har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella
instrument samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 17 november 2015 och
offentliggjorts på TC TECHs hemsida den 17 november 2015. En investerare som före tillägg till
prospektet offentliggörs har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning
av de värdepapper som omfattas av inbjudan till teckning av aktier i TC TECH har rätt att återkalla sin
anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av detta tillägg. Sista dag för
återkallelse av anmälan är således den 19 november 2015.
Detta tillägg är en del av och ska läsas tillsammans med Prospektet och återfinns på TC TECHs
hemsida, www.tctech.se, samt Erik Penser Bankaktiebolags hemsida, www.penser.se.
Som framgår i rörelsekapitalbeskrivningen i Prospektet på sidan 31 har TC TECHs huvudägare CIMON
Enterprise AB lämnat en löpande kredit till TC TECH som per den 30 september 2015 uppgick till 4,6
Mkr. Denna information framgår dock inte under avsnittet ”Transaktioner med närstående” på sidan
41 i Prospektet varför detta tillägg har upprättats. Tillägget genererar följande komplettering:
Avsnitt ”Transaktioner med närstående” på sidan 41 får följande komplettering:


Bolagets huvudägare CIMON Enterprise AB har lämnat en löpande kredit till TC TECH för
finansiering av Bolagets rörelsekapitalbehov fram till utgången av november 2015 då
Erbjudandet beräknas vara genomfört. TC TECHs styrelseordförande Per-Anders Johansson
är även styrelseordförande i CIMON Enterprise AB. Krediten löper med en årlig ränta om 2,50
procent och uppgick per den 30 september 2015 till 4,6 Mkr. Krediten kommer inte att
regleras med emissionslikvid från detta Erbjudande utan kommer att återbetalas när
Bolagets kassaflöde från verksamheten så tillåter.

