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Tillägg till Prospektet
Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av
Azelio AB (publ), organisationsnummer 556714-7607, (”Azelio”
eller ”Bolaget”) och utgör ett tillägg till det prospekt avseende
inbjudan till teckning av Units i Azelio som godkändes och
registrerades av Finansinspektionen den 28 september 2022
(Finansinspektionens diarienummer 22-22440) (”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 att
Bolaget har noterat ett tryckfel i Prospektet där ett minustecken
saknas framför angivet kassaflöde från den löpande verksam
heten för räkenskapsåret 2021, vilket även kommunicerats genom
det pressmeddelande rörande Prospektets offentliggörande som
offentliggjordes den 28 september 2022. Pressmeddelandet återfinns på Bolagets hemsida, www.azelio.com1).
Ovanstående medför att information i Prospektet rörande
kassaflöde från den löpande verksamheten för räkenskapsåret
2021 i avsnittet ”Sammanfattning – Finansiell nyckelinformation
för emittenten” kompletteras genom detta Tilläggsprospekt.
För att underlätta läsningen är uppdaterad information understruken i detta Tilläggsprospekt.
Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den
14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper
erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad
marknad (Prospektförordningen) och godkändes av Finans
inspektionen den 29 september 2022 (Finansinspektionens
diarienummer 22-25800).
Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på
Bolagets hemsida, www.azelio.com. För information om före
trädesemissionen samt upptagandet till handel av nya aktier
och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market
hänvisas till Prospektet.

Återkallelserätt
Aktieägare och andra investerare som innan Tilläggsprospektet
offentliggjordes redan har tecknat eller anmält sig för teckning
av Units i Azelio har rätt att återkalla sin teckning eller anmälan
inom tre arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, dvs. fram till och med den 4 oktober 2022. Teckning och
anmälan som inte återkallas inom angiven tid kommer att förbli
bindande och de som önskar kvarstå vid sin teckning av Units
behöver inte vidta några åtgärder.
Om en investerare vill återkalla sin teckning eller anmälan
ska det göras enligt instruktionerna nedan beroende på om teckning eller anmälan har gjorts med eller utan stöd av uniträtter.

Teckning av Units med stöd av uniträtter
Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige
En tecknare som vill återkalla sin teckning och/eller tecknings
anmälan och har ett VP-konto hos Euroclear Sweden ska skrift
ligen meddela Aktieinvest detta. Återkallelsen ska skickas till
emittentservice@aktieinvest.se och vara Aktieinvest tillhandla
senast den 4 oktober 2022. I återkallelsen ska tecknaren ange
sitt namn, person- /organisationsnummer, VP-/Servicekonto,
inbetalt belopp samt konto dit teckningslikviden ska återbetalas.
Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige och
berättigade att teckna Units med stöd av uniträtter
Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna
Units i Företrädesemissionen och som inte är bosatta i Sverige
och vill återkalla sin teckning och/eller teckningsanmälan ska
skriftligen meddela Aktieinvest detta. Återkallelsen ska skickas
till emittentservice@aktieinvest.se och vara Aktieinvest tillhandla senast den 4 oktober 2022. I återkallelsen ska tecknaren
ange sitt namn, person-/organisationsnummer, VP- /Servicekonto, inbetalt belopp samt konto dit teckningslikviden ska
återbetalas.
Förvaltarregistrerade aktieägare
Om teckning och/eller teckningsanmälan gjorts genom förvaltare
ska återkallelse ske hos den eller de förvaltare där teckning
gjorts och i enlighet med dennes instruktioner.
Teckning av Units utan stöd av uniträtter
Direktregistrerade aktieägare och övriga
En investerare som vill återkalla sin anmälan om teckning av Units utan stöd av uniträtter måste skriftligen
meddela Aktieinvest detta. Återkallelsen ska skickas till
emittentservice@aktieinvest.se och vara Aktieinvest tillhanda senast den 4 oktober 2022. Återkallelse ska innehålla investerarens namn, person- /organisationsnummer
och VP-/Servicekonto.
Förvaltarregistrerade aktieägare
Om teckning och/eller teckningsanmälan gjorts genom förvaltare
ska återkallelse ske hos den eller de förvaltare där teckning
gjorts och i enlighet med dennes instruktioner.

1) Informationen på Azelios hemsida har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen och utgör inte en del av detta Tilläggsprospekt.
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Tillägg till ”Sammanfattning”
Tabellen som utvisar utvalda kassaflödesposter i underavsnittet
”Finansiell nyckelinformation för emittenten” på sida 3 i Prospektet justeras enligt följande.
Utvalda kassaflödesposter

TSEK

Räkenskapsåret

Januari–juni

Från reviderade finansiella rapporter

Från oreviderade finansiella rapporter

2021

2020

2022

2021

Kassaflöde från den
löpande verksamheten

-234 579

-150 220

-221 894

-97 882

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

-185 153

-128 762

-65 329

-94 407

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

590 520

555 886

-7 745

574 192
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