Tillägg till Prospekt avseende inbjudan till teckning av units i TH1NG AB (publ).
Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av TH1NG AB (publ), org.nr 556964-8156 (”TH1NG”
eller ”Bolaget”) och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i TH1NG som
godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 28 maj 2021 (FI Dnr 21-6007) och som offentliggjordes
påföljande dag (”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 TH1NG den 1 juni 2021 offentliggjorde en finansiell
uppdatering för årets första fyra månader (oreviderad). Därutöver har vissa korrigeringar införts. Detta innebär
ändringar på följande sidor i Prospektet:
Sid 4

Värdepapprens namn och ISIN, Aktien har fått ISIN-kod SE0016074124 och inget annat.

Sid 15

Resultatprognos/förväntat resultat. TH1NG offentliggjorde den 1 juni 2021 ett nytt finansiellt
mål för 2021 utifrån en finansiell uppdatering av utfallen för årets första fyra månader
(oreviderad). Utfallen är framtagna i enlighet med Bolagets redovisningsprinciper, jämförbart
med årsbokslutet 2020. Dessa blev som följer:

Då omsättningen mer än dubblerats under perioden och Bolaget visat en stark organisk tillväxt med omkring
drygt 4 000 nya kunder netto, samt flera strategiska milstolpar presenterats har detta föranlett Styrelsen att sätta
ett mål för helåret 2021 i jämförelse med 2020 om en dubblerad omsättning, det vill säga 65 MSEK. En vision
om att nå 100 MSEK för 2022 har presenterats vid samma tillfälle. Det bör i sammanhanget av både mål och
vision uppmärksammas på de verksamhetsrisker som omnämns på sid 23 – 25 i Prospektet och att målrespektive visionsuttalandena inte utgör några utfästelser om att dessa verkligen kommer att inträffa.
Sid 26

Värdepapper som erbjuds. Aktien har fått ISIN-kod SE0016074124 och inget annat.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/1129 (”Prospektförordningen”) och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 8 juni 2021 (FI
Dnr 21-15184). Tilläggsprospektet offentliggjordes på Bolagets hemsida, www.th1ng.se den 8 juni 2021 och
finns tillsammans med Prospektet tillgängligt i elektroniskt format.
Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt
samtyckt till teckning av aktier i Erbjudandet har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att
återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill
säga senast kl 17:00 den 10 juni 2021. Återkallelse ska ske skriftligen till emissionsinstitutet Hagberg &
Aneborn Fondkommission AB, Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm eller via e-post till
info@hagberganeborn.se . Investerare som anmält sig för teckning av aktier i Erbjudandet genom förvaltare ska
kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och
investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier i Erbjudandet behöver ej vidta några åtgärder. För
fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet.

