
Adverty offentliggör prospekt med anledning av 
förestående företrädesemission
Styrelsen i Adverty AB (publ) (”Adverty” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den nyemission med 
företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 23 december 2021 (”
Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och 
registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 12 januari 2022, 
godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och 
anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets webbplats ( ) www.adverty.com
samt på Erik Penser Banks webbplats ( ). Prospektet kommer även att finnas www.penser.se
tillgängligt på Finansinspektionens webbplats ( ). I anslutning till att teckningsperioden www.fi.se
inleds kommer en emissionsfolder att sändas per post till Advertys direkt- och förvaltarregistrerade 
aktieägare.

Företrädesemissionen i sammandrag

Aktieägare i Adverty erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen 
den 11 januari 2022
Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie
Teckningskursen är 4,25 SEK per aktie
Handel med teckningsrätter sker under perioden 13 – 24 januari 2022
Teckningsperioden löper under perioden 13 – 27 januari 2022

Företrädesemissionen är säkerställd till 81 procent genom externa garantiåtaganden. Vid full 
teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 48,1 MSEK före emissionskostnader, vilka 
beräknas uppgå till ca 7,9 MSEK.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort Prospekt.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Schjødt är finansiell respektive legal rådgivare till Adverty i 
samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Rössel, Finanschef
Telefon: +46 70 867 00 20
E-post: ar@adverty.com
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Om Adverty

Adverty sammanför varumärken och människor genom sin revolutionerande och patenterade 
annonseringsteknik byggd för spel. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera den 
fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, sömlösa In-Play™ och In-Menu™ 
annonser. Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London, New York, Madrid, Helsingfors, St 
Petersburg, Istanbul och Lviv. Mer information på www.adverty.com.
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