Pressrelease den 30 december 2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. DETTA
PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I PREVAS AB. SE TEXTRUTA
MED ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Prevas offentliggör prospekt.
Extra bolagsstämma i Prevas AB (”Prevas” eller ”Bolaget”) har den 24 november 2020
beslutat om apportemissioner. Detta i syfte att erlägga en del av köpeskillingen avseende
förvärven av samtliga aktier i konsultbolagsgruppen Evotech AB och resterande
minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology AB och Deva
Mecaneyes AB som offentliggjordes den 21 oktober 2020 (”Transaktionen”). Styrelsen i
Prevas har upprättat ett prospekt för upptagande till handel av de nyemitterade aktierna
inför det planerade tillträdet den 4 januari 2021, vilket idag har godkänts av
Finansinspektionen.
Offentliggörande av prospektet
För mer information om Transaktionen och apportemissionerna hänvisas till det prospekt som upprättats av
Bolaget och idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida
(www.prevas.se/ir) och kommer även att inom några dagar finnas tillgängligt på Finansinspektionens
hemsida (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/). Prospektet har endast upprättats på svenska.
De nyemitterade aktierna av förväntas tas upp till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad i anslutning
till att Bolagsverket registrerar aktierna.
Prospektet har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129
(”Prospektförordningen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen i enlighet med
Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav
på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte
betraktas som något slags stöd för Prevas eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet
och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga.
Rådgivare
Advokatfirman Lindahl KB har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med upprättandet av prospektet
och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information, kontakta
Johan Strid, President & CEO, Prevas AB, Mobil: +46 703 79 10 61, E-mail: johan.strid@prevas.se
Andreas Lindahl, CFO, Prevas AB, Mobil: +46 70-547 08 25, E-mail: andreas.lindahl@prevas.se
Om Prevas
Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher
att dra större nytta av vår tids teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och är idag 600 medarbetare i Sverige,
Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla
med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Prevas AB. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya
Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid
med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i apportemissionerna har
registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse
(”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller
överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i
Securities Act. Apportemissionerna riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong,
Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

