TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL
TECKNING AV STAMAKTIER I ZETADISPLAY AB (PUBL)

Distribution av detta Tilläggsprospekt är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se
”Viktig information” i Prospektet

Tillägg till prospekt
Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av ZetaDisplay AB (publ), org.nr. 556603-4434,
(”ZetaDisplay” eller ”Bolaget”) och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av
aktier i ZetaDisplay som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 4 juni 2018
(Finansinspektionens diarienummer 18-9319) (”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 ZetaDisplay den 11 juni 2018 genom
pressmeddelanden offentliggjorde att Bolaget har tecknat avtal med DNB ASA för global leverans av
digitaliseringslösningar.
Pressmeddelandet
finns
tillgängligt
på
Bolagets
hemsida,
www.zetadisplay.com
Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 juni 2018
(Finansinspektionens diarienummer 18-10931).
Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat
sätt samtyckt till teckning av aktier i Företrädesemissionen har enligt med 2 kap. 34 § lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två
arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 19 juni 2018.
Återkallelse ska ske skriftligen till Erik Penser Bank, Box 7405 103 91 Stockholm eller via e-post till
emission@penser.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier genom förvaltare ska kontakta
sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli
bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver denne ej vidta några
åtgärder.
Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på www.zetadisplay.com och www.penser.se. För
fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

Tillägg till Sammanfattning
Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att punkten B.7 i avsnittet
”Sammanfattning” på sidan 5 – 9 i Prospektet kompletteras med två nya stycken under
rubriken ”Väsentliga händelser efter den 31 mars 2018”.

Avsnitt B – Information om emittenten
B.7

Utvald
historisk
finansiell
information



ProntoTV, en del av Koncernen, har tecknat ett avtal om 3 + 2 år med
DNB
ASA
för
leverans
av
Digital
Signage
och
kommunikationslösningar till alla sina bankkontor och kontor över
hela världen. Avtalet omfattar programvara, digitala tjänster och
hårdvara och förväntas stärka ZetaDisplays repetitiva intäkter. DNB
är Norges största organisation för finansiella tjänster och en av
Nordens största när det gäller marknadsvärde. Organisationen har
mer än 250 kontor i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien.

Tillägg till Eget kapital, skulder och annan finansiell information
Bolagets pressmeddelande den 11 juni 2018 föranleder att avsnittet ”Eget kapital, skulder och
annan finansiell information” på sidan 44 i Prospektet kompletteras med nytt stycke under
rubriken ”Väsentliga händelser efter den 31 mars 2018”.



ProntoTV, en del av Koncernen, har tecknat ett avtal om 3 + 2 år med DNB ASA för
leverans av Digital Signage och kommunikationslösningar till alla sina bankkontor och
kontor över hela världen. Avtalet omfattar programvara, digitala tjänster och hårdvara
och förväntas stärka ZetaDisplays repetitiva intäkter. DNB är Norges största
organisation för finansiella tjänster och en av Nordens största när det gäller
marknadsvärde. Organisationen har mer än 250 kontor i Europa, Nordamerika,
Sydamerika och Asien.

