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Tillägg till prospekt
Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)
(”ByggPartner” eller ”Bolaget”) och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till förvärv av aktier i
ByggPartner som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 21 november 2016
(Finansinspektionens diarienummer 16-15566) och offentliggjordes samma 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 Bolaget den 24 november 2016 offentliggjorde att det
helägda dotterbolaget ByggPartner i Dalarna AB har ingått ett anställningsavtal med Fredrik Leo avseende
befattningen som Bolagets vice verkställande direktör.
Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 25 november 2016
(Finansinspektionens diarienummer 16-17661). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 25 november 2016.
Det pressmeddelande genom vilket informationen ovan offentliggjordes har publicerats den 24 november 2016
på Bolagets webbplats (www.byggpartner.com).
Tilläggsprospektet och Prospektet finns bland annat tillgängliga i elektroniskt format på Bolagets webbplats
(www.byggpartner.com).
Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt
samtyckt till förvärv av Aktier i Erbjudandet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av
Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 29 november 2016. Återkallelse ska ske skriftligen till Pareto
Securities AB, Issuer Service/ByggPartner, Box 7415, 103 91 Stockholm. Investerare som har anmält sig för
förvärv av Aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallas
kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som förvärvare av aktier behöver denne ej vidta
några åtgärder.
För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet (inklusive vissa sälj- och överlåtelserestriktioner)
hänvisas till Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektet hålls tillgängliga på ovan nämnda webbplats.
Genom Tilläggsprospektet uppdateras Prospektet enligt följande.

Sammanfattning
Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektavsnittet ”Sammanfattning” kompletteras under
rubriken ”Väsentliga förändringar sedan den 30 september 2016” i punkt B.7. Avsnittet kompletteras med
följande punkt och avser sidan 10 i Prospektet.
B.7

Finansiell
information i
sammandrag

Väsentliga händelser sedan den 30 september 2016
•

Bolaget har genom dess helägda dotterbolag ByggPartner i Dalarna AB ingått
ett anställningsavtal med Fredrik Leo den 22 november 2016. Fredrik Leo
kommer att anställas som vice verkställande direktör i Koncernen.
Fredrik Leo har ännu inte tillträtt sin tjänst.

Kapitalstruktur, skuldsättning och annan
finansiell information
Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att prospektavsnittet ”Kapitalstruktur, skuldsättning och
annan finansiell information” kompletteras under rubriken ”Väsentliga händelser efter den 30 september
2016”. Avsnittet kompletteras med följande punkt och avser sidan 78 i Prospektet.

Väsentliga händelser efter den 30 september 2016
•

Bolaget har genom dess helägda dotterbolag ByggPartner i Dalarna AB ingått ett anställningsavtal med
Fredrik Leo den 22 november 2016. Fredrik Leo kommer att anställas som vice verkställande direktör i
Koncernen. Fredrik Leo har ännu inte tillträtt sin tjänst.
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Styrelse, ledande befattningshavare och
revisor
Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att prospektavsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare
och revisor” kompletteras under rubriken ”Ledande befattningshavare”. Följande komplettering avser sidan 81
i Prospektet.
ByggPartners ledning består för tillfället av fyra personer.
Namn

Fredrik Leo
1)

1)

Födelseår

Ledande befattningshavare från

Befattning

Aktieinnehav i
Bolaget

1973

-

Vice verkställande direktör för
ByggPartner

-

Fredrik Leo har ännu inte tillträtt sin tjänst.

Fredrik Leo, född 1973
Vice vd för ByggPartner.
Utbildning: Kandidatexamen i byggteknik från Högskolan i Dalarna.
Andra pågående uppdrag: Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Avdelningschef på NCC och styrelseledamot i Musikanten i Söderköping,
Ekonomisk förening.
Aktieinnehav i ByggPartner: -

Adresser
Bolaget
ByggPartner
Box 848
781 28 Borlänge
Sverige
Tel: +46 243 55 95 00

Finansiell rådgivare
Pareto Securities
Berzelii Park 9
Box 7415
103 91 Stockholm
Sverige
Tel: +46 8 402 50 00

Bolagets juridiska rådgivare
Gernandt & Danielsson
Hamngatan 2
Box 5747
114 87 Stockholm
Sverige
Tel: +46 8 670 66 00

Revisor
EY
Stationsgatan 12
Box 1448
751 44 Uppsala
Sverige
+46 18 19 42 00
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