
FI Dnr 18-14854  2018-08-17 

1(4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till 

teckning av aktier i CNI Nordic 5 AB (publ) 
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OM PROSPEKTET 

Detta tillägg till prospektet (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av CNI Nordic 5 AB (publ), org. nr. 

559145-1801 (”Bolaget”) och utgör ett tillägg till det prospekt som godkändes och registrerades av 

Finansinspektionen 13 april 2018 (Finansinspektionens Diarienummer 18-5599) och som 

offentliggjordes av Bolaget samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas 

tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för 

Tilläggsprospektet.  

 

Detta tilläggsprospekt har uppdaterats med anledning av att Bolaget den 29 juni samt 9 augusti 2018 

genomfört Bolagets första investeringar i portföljbolagen Barnebys Group AB (556839-6062) och 

Dirac Research AB (556612-5067).  

 

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34§ lagen (1991:980) om handel med 

finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 17 augusti 2018 

(Finansinspektionens diarienummer 18-14854). Tilläggsprospektet offentliggjordes av bolaget samma 

dag. 

 

För fullständiga villkor och information om erbjudandet hänvisas till Prospektet som tillsammans 

med Tilläggsprospektet hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, (www ..coeli.se) under fliken ’Vår 

Förvaltning – Private Equity – CNI Nordic 5’ 
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Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att innehållet i Prospektets uppdateras enligt 

följande: 

 

• Punkt B.33 i sammanfattningen, sida 5, avsnitt Utvald historisk finansiell information (B.7), 

kompletteras efter sista meningen med följande text: 

Väsentliga förändringar i finansiell situation och rörelseresultat efter lämnandet av den reviderade 

delårsrapporten per den 28 februari 2018 består av investeringar i portföljbolag som Bolaget 

genomfört i Barnebys Group AB (556839-6062) och Dirac Research AB (556612-5067).  Bolaget har i 

för investeringarna sammanlagt erlagt 53 521 240 SEK. Investeringarna har finansierats med medel 

som influtit genom den emission som Prospektet avser (245 780 800 SEK). 

Utöver detta har inga väsentliga förändringar avseende Bolagets finansiella ställning eller ställning på 

marknaden inträffat sedan den 28 februari 2018. 

 

• Punkt B.45 i sammanfattningen, sida 11, ersätts i sin helhet med följande text: 

Bolaget har sedan 29 juni 2018 innehav i Barnebys Group AB (19 231 st. preferensaktier av serie 2), 

ett företag som driver den världsledande sökmotorn för online-auktioner samt sedan 9 augusti 2018 

innehav i Dirac Research AB, (371 800 aktier), ett mjukvaruföretag verksamt inom Digital Signal 

Processing. Investeringarna är i linje med Bolagets uttalade strategi och placeringsinriktning. 

Utöver ovan har Bolaget inga innehav. 

 

• Avsnitt ’Ekonomisk information’, sida 40, sista stycket i ’Översikt över rörelse och finansiell 

situation’ ersätts med följande text: 

Väsentliga förändringar i finansiell situation och rörelseresultat efter lämnandet av den reviderade 

delårsrapporten per den 28 februari 2018 består av investeringar i portföljbolag som Bolaget 

genomfört i Barnebys Group AB (556839-6062) och Dirac Research AB (556612-5067).   

Bolaget tilldelades den 29 juni 2018 19 231 preferensaktier av serie 2 i emission genomförd av 

Barnebys Group AB och har erlagt 20 000 240 SEK i betalning. Bolaget den 9 augusti 2018 anmält sin 

avsikt att förvärva 371 800 aktier i Dirac Research AB och kommer för dessa att erlägga 33 521 000 

SEK. 

Investeringarna har finansierats med medel som influtit genom den emission som Prospektet avser. 

Investeringarna är i linje med Bolagets uttalade strategi och placeringsinriktning. 

Utöver detta har inga väsentliga förändringar avseende Bolagets finansiella ställning eller ställning på 

marknaden inträffat sedan den 28 februari 2018. 

 

• Avsnitt ’Central information’, sida 52, texten under rubrik ’Väsentliga förändringar i 

Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden’ ersätts i sin helhet med följande 

text: 



FI Dnr 18-14854  2018-08-17 

4(4) 
 

Väsentliga förändringar i finansiell situation och rörelseresultat efter lämnandet av den reviderade 

delårsrapporten per den 28 februari 2018 består av investeringar i portföljbolag som Bolaget 

genomfört i Barnebys Group AB (556839-6062) och Dirac Research AB (556612-5067).   

Bolaget tilldelades den 29 juni 2018 19 231 preferensaktier av serie 2 i emission genomförd av 

Barnebys Group AB och har erlagt 20 000 240 SEK i betalning. Bolaget har den 9 augusti 2018 anmält 

sin avsikt att förvärva 371 800 aktier i Dirac Research AB och kommer för dessa att erlägga 33 521 

000 SEK. 

Investeringarna har finansierats med medel som influtit genom den emission som Prospektet avser. 

Investeringarna är i linje med Bolagets uttalade strategi och placeringsinriktning. 

Utöver detta har inga väsentliga förändringar avseende Bolagets finansiella ställning eller ställning på 

marknaden inträffat sedan den 28 februari 2018. 


