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Global Coordinator och Joint Bookrunner

Joint Bookrunner

VIKTIG INFORMATION
Kopior av detta Tillägg kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan
eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.
I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än Sverige eller Danmark, som har
implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i
medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta Tillägg endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller
kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerade, på det sätt som avses i
Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.
Detta Tillägg och den information som Tillägget innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta Tillägg utgör inte ett
erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte
att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte
erbjudas eller säljas inom USA utan att de registreras, omfattas av ett tillämpligt undantag från, eller avser en transaktion
som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.
De värdepapper som omnämns i detta Tillägg har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon
tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada eller Japan och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till
eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Kanada
eller Japan. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Kanada eller Japan att förvärva de värdepapper som omnämns i detta Tillägg.
Detta Tillägg, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i)
personer som befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare
som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta Tillägg lagligen kan riktas till, vilka
omfattas av Artikel 49(2)(a)–(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta
personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på
annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta
personer ska inte agera på eller förlita sig på detta Tillägg eller någon del av dess innehåll.
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Tillägg till prospekt
Detta dokument (”Tillägget”) har upprättats av Karnov Group AB
(publ) (”Karnov”) och utgör ett tillägg till det prospekt avseende
inbjudan till förvärv av aktier i Karnov som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 29 mars 2019 (Finansinspektionens diarienummer 19-2355) och som publicerades av Karnov
samma dag (”Prospektet”). Tillägget är en del av Prospektet och
ska läsas tillsammans med Prospektet. Både Prospektet och
Tillägget finns tillgängliga på bl.a. Karnovs webbplats
(www,.karnovgroup.com).
Tillägget har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument med anledning
av att Karnov uppmärksammat ett fel i den tabell som presenterar
goodwill uppdelat på Karnovs två rörelsesegment (d.v.s. Danmark
och Sverige) i avsnittet ”Historisk finansiell information–Noter till
koncernredovisningen–Not 11. Immateriella rättigheter–Nedskrivningsprövning av goodwill” på sidan F-18 i Prospektet. Felet i
Prospektet består i att (i) den goodwillpost för räkenskapsåret
2016 som var hänförlig till rörelsesegmentet Danmark
(979 258 tkr) presenteras som om den i stället var hänförlig till
rörelsesegmentet Sverige och (ii) den goodwillpost för räkenskapsåret 2016 som var hänförlig till rörelsesegmentet Sverige
(258 821 tkr) presenteras som om den i stället var hänförlig till
rörelsesegmentet Danmark. Genom detta Tillägg rättar Karnov
felet i tabellen.

2

Tillägget godkändes och registrerades av Finansinspektionen
den 4 april 2019 (Finansinspektionens diarienummer 19-7787) och
publicerades av Karnov samma dag. Finansinspektionen har tidigare överlämnat ett intyg om godkännandet och en kopia och
översättning till engelska av Prospektet till den behöriga myndigheten i Danmark i enlighet med 2 kap. 35 § lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument (s.k. passportering). Karnov har
begärt att Finansinspektionen även överlämnar ett intyg om
godkännandet och en kopia och översättning till engelska av
Tillägget till den behöriga myndigheten i Danmark i enlighet med
samma lag.
Investerare som före offentliggörandet av detta Tillägg har
gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning
av aktier i Karnov som omfattas av Prospektet har rätt att återkalla
sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av detta Tillägg. För att en återkallelse ska kunna
göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha kommit Carnegie
Investment Bank AB (publ) tillhanda (adress: Carnegie Investment
Bank AB (publ), Transaction Support, Regeringsgatan 56,
103 38 Stockholm) senast den 8 april 2019. Investerare som har
gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning
av aktier i Karnov genom förvaltare och som önskar återkalla sin
anmälan eller sitt samtycke ska göra det i enlighet med instruktioner från förvaltaren. En anmälan eller ett samtycke som inte återkallas kommer att förbli bindande. Investerare som inte önskar
återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till köp eller teckning av
aktier i Karnov som omfattas av Prospektet behöver inte vidta
några åtgärder med anledning av detta Tillägg.
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Historisk finansiell information
Informationen i tabellen som presenterar goodwill uppdelat på Karnovs två rörelsesegment (d.v.s. Danmark och
Sverige) i avsnittet ”Historisk finansiell information–Noter till koncernredovisningen–Not 11. Immateriella rättigheter–
Nedskrivningsprövning av goodwill” på sidan F-18 i Prospektet är felaktig. Felet i Prospektet består i att (i) den goodwillpost för räkenskapsåret 2016 som var hänförlig till rörelsesegmentet Danmark (979 258 tkr) presenteras som om den i
stället var hänförlig till rörelsesegmentet Sverige och (ii) den goodwillpost för räkenskapsåret 2016 som var hänförlig
till rörelsesegmentet Sverige (258 821 tkr) presenteras som om den i stället var hänförlig till rörelsesegmentet
Danmark. Tabellen i Prospektet ersätts därför av följande tabell.

Tkr

Danmark

Sverige

2018

Summa

1 145 524

512 168

2016

Summa

979 258

258 821

2017 testades goodwill på koncernnivå och därför finns inga jämförelsetal för 2017.
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