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Tillägg till prospekt
Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Urb-it AB (publ), org. nr 556959-9755 (”Urb-it” eller ”Bolaget”)
i tillägg till det prospekt avseende Inbjudan till teckning av aktier i Urb-it AB (publ) som godkändes och registrerades av
Finansinspektionen den 25 april 2018 (Finansinspektionens diarienummer 18-6241) och 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:
•
•

Det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 26 april 2018 och som finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.
urb-it.com) där Bolaget offentliggjorde ett samarbete med Unifaun AB.
Det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 3 maj 2018 och som finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.
urb-it.com) där Bolaget offentliggjorde ett samarbete med Consignor AB.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och
godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 8 maj 2018 (Finansinspektionens diarienummer 18-8652). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 8 maj 2018.
Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens (www.fi.se), Bolagets (www.
urb-it.com) och Mangolds (www.mangold.se) webbplatser.
Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till
köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 14 maj 2018 (det vill säga inom två
arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Mangold Fondkommission AB,
ämne: Urb-it, Box 556 91, 102 15 Stockholm, Sverige eller via e-post till ta@mangold.se. Det datum för återkallelse som tas
i beaktande är det datum då posten stämplat brevet eller när e-posten inkommit till Mangold. Investerare som har tecknat
aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande
Följande information i Tilläggsprospektet ska infogas efter sista stycket i verksamhetsbeskrivningen på sidan 41 i Prospektet.

URB-IT INGÅR SAMARBETSAVTAL MED UNIFAUN
Urb-it har ingått ett samarbetsavtal med Unifaun, ett av marknadens mest använda transportadministrationssystem (TA-system).
Samarbetet innebär att handlare som använder Unifauns Delivery Management-system enkelt kan lägga till Urb-it som ett leveransalternativ.
För handlare som dessutom använder Unifauns DeliveryCheckout kan avancerad logik användas för att presentera Urb-it på lämpliga leveranser som ett komplement till mer traditionella transportalternativ. Allt är enkelt konfigurerbart direkt av handlaren.
För Unifaun innebär samarbetet med Urb-it att vi på ett enkelt sätt kan ge 1000-tals av våra kunder som säljer online möjligheten
till att erbjuda deras kunder alla relevanta leveransalternativ. På så sätt kan vi bidra till att handlaren får nöjdare kunder, som
återkommer och köper mer, säger Tomi Pesonen, Partner Management på Unifaun.
Urb-it erbjuder en lösning till detaljhandeln som ökar försäljning och kundlojalitet. Amazon Prime rapporterade en 20- till 25-procentig ökning av konverteringen genom att endast presentera alternativet sammadag-leverans för sina konsumenter. Genom
samarbetet med Unifaun möjliggör vi för handlare att erbjuda sammadag-leveranser på ett enkelt sätt säger Johnny Sällberg CSO,
på Urb-it.

URB-IT INGÅR SAMARBETSAVTAL MED CONSIGNOR AB
Urb-it har ingått ett samarbetsavtal med Consignor, ett transportadministrationssystem (TA- system) med verksamhet i Norden,
Storbritannien och Kina. Samarbetet innebär att handlare som använder Consignor Delivery Management-system enkelt kan
lägga till Urb-it som ett leveransalternativ.
Consignor hjälper stora och små företag med deras transportadministration genom att göra det enklare, mindre tidskrävande och
kostnadseffektivt för dem att skicka försändelser till kunderna. Consignor- plattformen hanterar mer än 100 miljoner försändelser
per år och ser till så att mer än 10 000 handlare kan välja den lösning som passar bäst för deras försändelser. Genom samarbetet
med Urb-it kommer handlare anslutna till Consignor kunna erbjuda flexibla, personliga och miljövänliga stadsleveranser till sina
kunder samma dag, även inom en timme.
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