
    

TILLÄGG TILL EU-TILLVÄXTPROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL 
TECKNING AV AKTIER I ADVERTY AB (PUBL) 

Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Adverty AB (publ), org.nr 559100-5250 

(”Adverty” eller ”Bolaget”), och utgör ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och 

registrerades av Finansinspektionen den 25 november 2019 (FI-Dnr 19-23277) 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 Adverty AB (publ) den 4 december 2019 genom 

pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget ingått ett samarbetsavtal med Smaato, Inc.  

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2017/1129 och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 9 december 2019 (FI-Dnr 

19-26670). Tilläggsprospektet har offentliggjorts på Bolagets hemsida www.adverty.com och Aqurat 

Fondkommissions hemsida www.aqurat.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 11 december 2019. Återkallelse ska 

ske skriftligen till Aqurat Fondkommission AB, Box 7461, 103 94 Stockholm eller via e-post till 

info@aqurat.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 LEGAL INFORMATION OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
Bolagets pressmeddelande den 4 december 2019 föranleder följande tillägg under rubriken 

”Väsentliga kontrakt – Kommersiella avtal” på s. 43 i Prospektet. 

Samarbetsavtal med Smaato, Inc. 

Den 4 december 2019 offentliggjorde Adverty att man ingått ett samarbetsavtal med Smaato, Inc. 

(”Smaato”). Samarbetsavtalet med Smaato innebär att Smaatos kunder får åtkomst till Advertys in-

game-annonslager och att Adverty får tillgång till Smaatos kundstock, vilket är globala annonsörer som 

vill annonsera inom spel. Smaato ska månatligen betala ersättning till Adverty. Ersättningen baseras 

på antalet faktiska visningar som Smaatos annonser erhåller. För avtalet gäller en ömsesidig 

uppsägningstid om 48 timmar. Avtalet innehåller sedvanliga bestämmelser om ansvarsbegränsning 

och skadestånd. 
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