Pressmeddelande, Stockholm 2018-05-08

Urb-it publicerar ett tilläggsprospekt
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT
ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN,
KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.
Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt i tillägg till det prospekt avseende
”Inbjudan att teckna aktier i Urb-it AB (publ)” som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 25
april 2018 och offentliggjordes samma dag. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med
prospektet.
Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av pressmeddelandet som offentliggjordes den 26 april 2018
gällande samarbetet med Unifaun AB samt pressmeddelandet som offentliggjordes den 3 maj 2018 gällande
samarbetet med Consignor AB.
Tilläggsprospektet har godkänts av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på
Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och finns tillgängligt på Urb-its hemsida (www.urb-it.com) samt
Mangolds hemsida (www.mangold.se).
Investerare som före offentliggörandet av 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 och om investerare önskar kvarstå
som tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.
För mer information, vänligen kontakta:
Kevin Kviblad, VD
E-post: kevin@urbit.com
Telefon: +46 76 310 28 39
Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter
och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information,
besök: www.urb-it.com Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås
på telefonnummer 08-5030 15 50.
Information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att teckna aktier i Urb-it och får inte, vare sig
direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande
om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Urb-it AB (publ). De tilltänkta emissionerna
kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav
på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder
utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States
Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag
i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

