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Distribution av detta tillägg till emissionsmemorandum är 
föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se avsnitt "Viktig 

information" i emissionsmemorandumet

Tillägg till emissionsmemorandum avseende inbjudan 
till teckning av aktier med företrädesrätt för befintliga 

ägare i Motion Display Scandinavia AB
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Detta dokument (“Tilläggsmemorandumet”) har upprättats av Motion Display Scandinavia AB, org. nr. 556682-8231, 
(”Motion Display” eller ”Bolaget”) och utgör ett tillägg till det emissionsmemorandum avseende inbjudan till teckning av 
aktie med företrädesrätt i Bolaget som offentliggjordes den 12 oktober 2021 (”Memorandumet”). Tilläggsmemorandumet 
är en del av, och ska läsas tillsammans med, Memorandumet. De definitioner som finns i Memorandumet gäller även för 
Tilläggsmemorandumet.

Tilläggsmemorandumet har upprättats med anledning av att Motion Display den 25 oktober 2021 genom pressmeddelande 
offentliggjorde en ny strategiskt viktig order till ett värde av 1,5 MSEK, genomförd av en ledande leverantör av alkoholhaltiga 
drycker.

Pressmeddelandet finns tillgängligt på Bolagets webbsida, www.motiondisplay.com.

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsmemorandum har gjort en anmälan eller på ett annat sätt 
samtyckt till teckning av aktier i erbjudandet har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar 
från offentliggörandet av Tilläggsmemorandumet, det vill säga senast den 28 oktober 2021. Återkallelse ska ske skriftligt till 
Aqurat Fondkommission AB, ärende: Motion Display, Box 7461, 103 92 Stockholm eller e-post till info@aqurat. se. Investerare 
som anmält sig för teckning via 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 inte 
vidta några åtgärder. Memorandumet och Tilläggsmemorandumet finns tillgängliga på www.motiondisplay.com, https://
offers.augment.se och www.aqurat.se. För fullständig information och övriga villkor om företrädesemissionen hänvisas till 
Memorandumet.
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Tillägg till "Väsentliga händelser efter den 30 juni 2021" under "Kommentarer till den finansiella utvecklingen"
Bolagets pressmeddelande den 25 oktober 2021 motiverar följande tillägg under "Väsentliga händelser efter den 30 juni 
2021", tredje stycket, i avsnittet "Kommentarer till den finansiella utvecklingen" på sida 26 i Memorandumet:

Bolaget offentliggjorde den 25 oktober 2021 en ny strategiskt viktig order avseende nio varumärken från en ledande leverantör 
av alkoholhaltiga drycker. Orderns storlek uppgår till 1,5 MSEK och displayerna kommer att distribueras rikstäckande i USA till 
flera marknader, inklusive spritbutikskedjor.


