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T I L L Ä G G S P R O S P E K T   
 
 
Tillägg till EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i 
Bambuser AB  
 
Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Bambuser AB, org. nr 556731–3126, 
(”Bolaget” eller ”Bambuser”) och utgör ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till 
teckning av aktier med företrädesrätt i Bambuser (”Företrädesemissionen”) som godkändes av 
Finansinspektionen den 30 mars 2020 (Dnr 20–4206) och som offentliggjordes samma dag 
(”EU-tillväxtprospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, 
EU-tillväxtprospektet. De definitioner som finns i EU-tillväxtprospektet gäller även för 
Tilläggsprospektet. 
 
Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bambuser den 2 april 2020 genom 
pressmeddelande offentliggjorde att Bambuser tecknar avtal med Intersport Sverige samt att 
Bambuser den 6 april 2020 genom pressmeddelanden offentliggjorde att (i) styrelseordförande 
Fredrik Ramberg avgår på egen begäran, (ii) Bambuser tecknar pilotavtal för Live Video Shopping i 
USA samt (iii) Bambuser tecknar avtal med Homegate AG. Pressmeddelandena finns tillgängliga på 
Bambusers hemsida, www.bambuser.com.  
 
Tilläggsprospektet har upprättats enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2017/1129 och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 7 april 2020 (Dnr 20–8322). 
Tilläggsprospektet har offentliggjorts på Bambusers hemsida, www.bambuser.com, och på 
Carnegies hemsida, www.carnegie.com.  
 
Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt 
samtyckt till teckning av aktier i Företrädesemissionen har enligt artikel 23.2 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två 
arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, d.v.s. senast den 9 april 2020. Återkallelse 
ska ske skriftligen till Carnegie Investment Bank AB (publ), ”Transaction Support”, SE-103 38 eller 
via e-post till transactionsupport@carnegie.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier i 
Företrädesemissionen via bank/förvaltare ska kontakta banken/förvaltaren gällande återkallelse. 
Notera att anmälan som inte har återkallats förblir bindande. Investerare som önskar kvarstå vid sin 
teckning behöver inte vidta några åtgärder. 
 
För fullständiga villkor och övrig information rörande Bambusers Företrädesemissionen hänvisas till 
EU-tillväxtprospektet.  
 
Pressmeddelandena den 2 april respektive 6 april 2020 rörande nya kundavtal föranleder följande 
tillägg i EU-tillväxtprospektet (ny information är fetmarkerad):  
 
Tillägg till punkt 4.2 i sammanfattningen, ”Bakgrund och motiv samt användning av 
emissionslikviden” 
 
Sid. 10, första stycket, sista meningen: ”Sedan dess har Bambuser annonserat nya kundavtal med 
LYKO, LUISAVIAROMA, Stronger, Soft Goat, KICKS, SHOWFIELDS, Apotea, Hemnet, Matas, Kjell 
& Company, BabySam, Intersport Sverige och Homegate AG. Därutöver har Bambuser den 6 
april 2020 tecknat ett pilotavtal för Live Video Shopping med ett USA-baserat skönhetsföretag 
med en portfölj av närmare 30 varumärken inom hudvård, smink, parfym och hårvård med en 
nettoomsättning på 14,863 miljarder USD (ca 150 miljarder SEK) för räkenskapsåret 2019. 
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Avtalet gäller under en initial period om tre månader till en fast kostnad om 35 000 USD (ca 
357 000 SEK) per varumärke. Avtalet inkluderar sex varumärken i USA och kan förlängas upp 
till tolv månader.” 
 
Tillägg till avsnittet ”Bakgrund och motiv” 
 
Sid. 13, fjärde stycket, sista meningen: ”Sedan dess har Bambuser annonserat nya kundavtal med 
LYKO, Stronger, LUISAVIAROMA Soft Goat, KICKS, SHOWFIELDS, Apotea, Hemnet, Matas, Kjell 
& Company, BabySam, Intersport Sverige och Homegate AG. Därutöver har Bambuser den  
6 april 2020 tecknat ett pilotavtal för Live Video Shopping med ett USA-baserat 
skönhetsföretag med en portfölj av närmare 30 varumärken inom hudvård, smink, parfym och 
hårvård med en nettoomsättning på 14,863 miljarder USD (ca 150 miljarder SEK) för 
räkenskapsåret 2019. Avtalet gäller under en initial period om tre månader till en fast kostnad 
om 35 000 USD (ca 357 000 SEK) per varumärke. Avtalet inkluderar sex varumärken i USA och 
kan förlängas upp till tolv månader.” 
 
Tillägg till avsnittet ”Verksamhets- och marknadsöversikt”  
 
Sid. 14, fjärde stycket, sista meningen: ”Sedan dess har Bambuser annonserat nya kundavtal med 
LYKO, Stronger, LUISAVIAROMA Soft Goat, KICKS, SHOWFIELDS, Apotea, Hemnet, Matas, Kjell 
& Company, BabySam, Intersport Sverige och med Homegate AG. Därutöver har Bambuser 
den 6 april 2020 tecknat ett pilotavtal för Live Video Shopping med ett USA-baserat 
skönhetsföretag med en portfölj av närmare 30 varumärken inom hudvård, smink, parfym och 
hårvård med en nettoomsättning på 14,863 miljarder USD (ca 150 miljarder SEK) för 
räkenskapsåret 2019. Avtalet gäller under en initial period om tre månader till en fast kostnad 
om 35 000 USD (ca 357 000 SEK) per varumärke. Avtalet inkluderar sex varumärken i USA och 
kan förlängas upp till tolv månader.” 
 
Sid. 21, tredje stycket, sista meningen: ”Bland Bambusers kunder finns det italienska lyxvaruhuset 
LUISAVIAROMA, LYKO, KICKS, Matas, USA-baserade SHOWFIELDS, Kjell & Company, BabySam 
och Intersport Sverige.”  
 
Sid. 22, under rubriken ”Nya marknader för Live Video Shopping”, sista meningen: ”I mars ingick 
Bambuser ytterligare fem kundavtal i nya branscher genom Apotea, Hemnet, Kjell & Company och 
Matas och BabySam i Danmark. I april 2020 ingick Bambuser avtal med Intersport Sverige och 
med Homegate AG i Schweiz. Därutöver har Bambuser den 6 april 2020 tecknat ett pilotavtal 
för Live Video Shopping med ett USA-baserat skönhetsföretag med en portfölj av närmare 30 
varumärken inom hudvård, smink, parfym och hårvård med en nettoomsättning på 14,863 
miljarder USD (ca 150 miljarder SEK) för räkenskapsåret 2019. Avtalet gäller under en initial 
period om tre månader till en fast kostnad om 35 000 USD (ca 357 000 SEK) per varumärke. 
Avtalet inkluderar sex varumärken i USA och kan förlängas upp till tolv månader.” 
 
Pressmeddelande den 6 april 2020 rörande Fredrik Rambergs avgång från styrelsen föranleder 
följande tillägg i EU-tillväxtprospektet (ny information är fetmarkerad): 
 
Tillägg till punkt 2.1 i sammanfattningen, ”Om Bambuser” 
 
Sid. 6, fotnot 4 kompletteras enligt följande: ”Styrelseordförande i Bambuser till och med den 5 april 
2020 då han avgick på egen begäran från styrelsen.”  
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Tillägg till avsnittet ”Ansvar för Prospektet, information från tredje part och godkännande av 
Finansinspektionen”  
 
Sid. 11, första stycket, tredje meningen kompletteras med nedan fotnot: ”Styrelsen i Bambuser består 
per dagen för Prospektet av styrelseordföranden Fredrik Ramberg1 och styrelseledamöterna Mikael 
Ahlström, Alexander Macintyre, Mikael Wintzell samt Carl Kinell.”    
 
”1. Fredrik Ramberg var styrelseordförande till och med den 5 april 2020 då han avgick på 
egen begäran från styrelsen.” 
 
Tillägg till avsnittet ”Om Företrädesemissonen samt villkor och anvisningar”, under rubriken 
”Teckningsförbindelser” 
 
Sid 32, uppdateras fotnot 4 enligt följande:  
 
”4. ”Styrelseordförande i Bambuser till och med den 5 april 2020 då han avgick på egen begäran 
från styrelsen.”  
 
Tillägg till avsnittet ”Styrelse och ledande befattningshavare”  
 
Sid. 34, första stycket, andra meningen kompletteras med följande fotnot:  
 
”Per dagen för Prospektet består Bambusers styrelse av fem2 ordinarie ledamöter, inklusive 
styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka har valts på årsstämman 2019 för tiden intill slutet av 
årsstämman 2020, dock att Carl Kinell valts som styrelseledamot på extra bolagsstämma den  
23 augusti 2019.” 
 
”2. Fredrik Ramberg var styrelseordförande till och med den 5 april 2020 då han avgick på 
egen begäran från styrelsen.” 
 
Sid. 34, tabellen över styrelseledamöterna, deras befattningar och år för inval kompletteras med 
följande fotnoter:   
 
Namn  Position Ledamot sedan Oberoende          Oberoende 
       Bolaget och dess ledning         Större aktieägare1 

Fredrik Ramberg3 Ordförande 2018    Ja          Ja 
Alexander MacIntyre Ledamot 2013    Ja          Ja 
Mikael Ahlström Ledamot 2018    Ja          Ja 
Mikael Wintzell4  Ledamot 2019    Nej          Nej 
Carl Kinell  Ledamot 2019    Ja          Nej 
 
1 Med större aktieägare avses ägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna 
i Bolaget. 
 
”3. Fredrik Ramberg var styrelseordförande till och med den 5 april 2020 då han avgick på 
egen begäran från styrelsen.” 
 
”4. Mikael Wintzell är styrelseordförande sedan den 6 april 2020 då han efterträdde Fredrik 
Ramberg. Valberedningen har meddelat att de kommer att föreslå Joel Citron som ny 
styrelseordförande i Bambuser AB vid årsstämman 21 april 2020.” 
 
Tillägg till avsnittet ”Ägarförhållanden, legal information och kompletterande information” 
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Sid. 40, fotnot 4 kompletteras enligt följande:  
 
”Styrelseordförande i Bambuser till och med den 5 april 2020 då han avgick på egen begäran 
från styrelsen.” 

_________________ 


