
Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Serstech 
AB  
Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Serstech AB, org.nr 556713-9893 
(”Serstech” eller ”Bolaget”), och utgör ett tillägg till det prospekt som godkändes och 
registrerades av Finansinspektionen den 15 december 2022 (FI-Dnr 22-29411) och som 
offentliggjordes 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 med anledning av att Serstech den 28 december 2022 genom 
pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget fått en order från sin partner Kaiser-SIG i Singapore 
värd 10 miljoner SEK.  

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1129 och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 2 januari 
2023 (FI-Dnr 22-35430). Tilläggsprospektet har offentliggjorts på Bolagets hemsida, 
www.serstech.com, Nordic Issuings hemsida, www.nordic-issuing.se, och Västra Hamnen 
Corporate Finance AB:s hemsida, www.vhcorp.se.  

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort anmälan eller på annat 
sätt samtyckt till teckning av aktier i Företrädesemissionen har enligt artikel 23.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan inom 
två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 4 januari 
2023. Återkallelse ska ske via e-post till info@nordic-issuing.se. Investerare som anmält sig för 
teckning av aktier i Företrädesemissionen genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande 
återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar 
kvarstå vid sin teckning av aktier i Företrädesemissionen behöver ej vidta några åtgärder. För 
fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet. 

Tillägg till avsnittet ”Marknadsöversikt” 
Bolagets pressmeddelanden från den 28 december 2022 föranleder att det nionde stycket i avsnittet 
”Marknadsöversikt” på sidan 16 i Prospektet ska lyda enligt följande: 

Bolaget upplever att de upphandlingar som publicerats efter pandemin, med start i Q3 2022, 
ofta är betydligt större än de som publicerades före pandemin. Anledningen till detta bedöms 
vara det stora uppdämda behovet i marknaden som uppstod när kunderna inte kunde eller fick 
investera i annat än pandemirelaterade produkter. Serstech bedömer att världsmarknaden 
kommer att vara betydligt större än normalt 2023 och 2024, eftersom det uppdämda behovet 
behöver tillfredsställas. Serstechs orderstock har också ökat markant de senaste sex månaderna, 
vilket är ett tydligt kvitto på den uppdämda efterfrågan som finns i marknaden. Exempelvis 
erhöll Bolaget en order från sin partner Kaiser-SIG i Singapore värd 10 miljoner SEK den 28 
december 2022. 
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