Tillägg till prospekt avseende inbjudan
till teckning av aktier i GoldBlue AB (publ)
2019-06-27

Distribution av detta tilläggsprospekt är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se ”Viktig information” i prospektet
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Om tillägg till prospekt
Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av GoldBlue AB (publ), org.nr. 559078-0465, (”GoldBlue” eller ”Bolaget”) och utgör
ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i GoldBlue som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den
14 juni 2019 (Finansinspektionens diarienummer 19-10587) (”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 GoldBlue den 26 juni 2019 genom pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget
erhållit ett bud på Bolagets plattformsteknologi om cirka 13,6 MSEK. Pressmeddelandet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.goldblue.eu.
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 juni 2019 (Finansinspektionens diarienummer 19-14197).
Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om teckning av aktier i Företrädesemissionen har
enligt med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 1 juli 2019. Återkallelse ska ske skriftligen till Aktieinvest FK AB, Box
7415, 103 91 Stockholm eller via e-post till emission@aktieinvest.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.goldblue.eu och www.aktieinvest.se. För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.
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Tillägg till Prospektet
Tillägg till sammanfattning

Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att punkten B.7 i avsnittet ”Sammanfattning” på sidorna 5 – 8 i Prospektet kompletteras
med nytt stycke under rubriken ”Väsentliga händelser efter den 31 mars 2019” på sidan 8.

B.7

Utvald finansiell information

•

GoldBlue erhåller bud på sin plattformsteknologi om cirka 13,6 MSEK från en speloperatör med fokus mot den
asiatiska marknaden.

Tillägg till kommentarer till den finansiella utvecklingen

Bolagets pressmeddelande den 26 juni 2019 föranleder att avsnittet ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” på sida 33 i Prospektet
kompletteras med nytt stycke under rubriken ”Väsentliga händelser efter den 31 mars 2019”.

•

GoldBlue erhåller bud på sin plattformsteknologi om cirka 13,6 MSEK från en speloperatör med fokus mot den asiatiska marknaden.
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Adresser
Emittent

GoldBlue AB (publ)
Postadress:
Birger Jarlsgatan 18a
114 34 Stockholm
Telefon: 08-558 25 266
E-mail: info@goldblue.eu

Finansiell rådgivare
Augment Partners AB
Besöksadress:
Birger Jarlsgatan 2
114 34 Stockholm

Emissionsinstitut
Aktieinvest FK AB
Adress:
Box 7415
103 91 Stockholm

Revisor

MAZARS SET Revisionsbyrå AB
Adress:
Box 1317
111 83 Stockholm

