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TILLÄGG TILL PROSPEKT

Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Scandinavian Enviro Systems AB (publ), 
org. nr 556605-6726 (”Enviro” eller ”Bolaget”) i tillägg till det prospekt avseende Inbjudan till teckning 
av units i Enviro som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 28 november 2018 
(Finansinspektionens diarienummer 18-20458) 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:

Det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 12 december 2018 och som finns tillgängligt på Bolagets 
webbplats (w•w••w.envirosystems.se) där Bolaget offentliggjorde att de har tecknat en avsiktsförklaring 
(“MoU”) om samarbete (“Joint Venture”) med det amerikanska bolaget EE-TDF Cleveland LLC.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 14 december 2018 
(Finansinpektionens diarienummer 18-23779). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 14 december 2018.

Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinpektionens (w••w••w.f•i.se), 
Bolagets (w•••w•w.envirosystems.se) och Ma•ngolds (ww••w.ma•ngo•ld.s••e) webbplatser.

Investerare som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på 
annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepappe som omfattas av Prospektet har enligt 2 
kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt 
samtycke till och med den 18 december 2018 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet 
av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Mangold Fondkommission AB, ämne: Enviro, Box 
556 91, 102 15 Stockholm, Sverige eller via e-post till t•a•@•ma•ngold.se. Det datum för återkallelse som tas i 
beaktande är det datum då posten stämplat brevet eller när e-posten inkommit till Mangold. Investerare 
som har tecknat units genom förvaltare ska kontakta sina förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej 
återkallas kommer att förbli bindande.
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TILLÄGG TILL SAMMANFATTNING

Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att punkten B.3 i avsnittet ”Sammanfattning” på sidan 5 i 
Prospektet kompletteras med en ny sista mening under rubrik ”Samarbetspartners”.

AVSNITT B – EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE

B.3 Beskrivning av emittentens 
verksamhet och marknad

[…] Bolaget har även tecknat ett MoU med det amerikanska bolaget EE-TDF Cleveland 
LLC. Avtalet avser möjlighet att i ett joint venture etablera flera anläggningar med 
kapacitet för återvinning om 30 000 ton däck per år, med första planerande anlägg-
ningen i Texas, och framtida anläggningar i Louisiana och Oklahoma.

Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att punkten B.7 i avsnittet ”Sammanfattning” på sidan 
11 i Prospektet kompletteras med ett nytt sista styke under rubrik ”Väsentliga händelser efter 30 september 
2018”.

AVSNITT B – EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE

B.7 Utvald finansiell information i 
sammandrag.

[…]

Per den 12 december offentliggjordes att Bolaget har tecknat ett MoU med det ame-
rikanska däckåtervinningsbolaget EE-TDF Cleveland LLC. Avtalet gäller i sex månader 
med möjlighet till förlängning och avser möjlighet att i ett joint venture etablera flera 
anläggningar med kapacitet för återvinning om 30 000 ton däck per år. Första an-
läggningen planeras att byggas på EE-TDF Cleveland LLC:s befintliga site i Texas och 
framtida anläggningar i Louisiana och Oklahoma. MoU gäller möjlighet att etablera 
flera anläggningar i dessa stater under förutsättning att en första anläggning upprät-
tas enligt plan
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TILLÄGG TILL VERKSAMHETSBESKRIVNINGEN

Bolagets pressmeddelande den 12 december 2018 föranleder att ”Bolagets nuvarande förhandlingar ta-
bell” i ”Försäljningsaktiviteter” i avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning” på sidan 44 i Prospektet beriktigas efter 
Bolaget offentliggör EE-TDF Cleveland LLC som samarbetspartner. 

FÖRSÄLJNINGSAKTIVITETER
Tabellen består i det offenliggjorda Prospektet av fjorton (14) kunder, med olika statusar, varav tre (3) 
kunder är offentligjorda. Med anledning av Bolagets pressmeddelande avseende EE-TDF Cleveland LLC 
har nu rad fem (5/14) i tabellen kompletteras kundens namn, EE-TDF Cleveland LLC, samt statusen under 
Bolagets nuvarande förhandlingar har justerats från tidigare Offert till MoU. 

Nedanstående rad i är den kompletterande femte raden i tabellen.

Bolagets nuvarande förhandlingar
Kunder Kap. Kton/däck/år Status Typ Land

EE-TDF Cleveland LLC 30 MoU Återvinning/Investerare USA
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TILLÄGG TILL HISTORIK

Bolagets pressmeddelande den 12 december 2018 föranleder att ”2018” i avsnittet ”Historik” på sidan 45 i 
Prospektet kompletteras med en näst sista mening.

2018 -

[...] I december tecknas ytterligare ett MoU med det amerikanska bolaget EE-TDF Cleveland LLC om en 
anläggning om 30 000 ton däck på år i Texas, USA, samt framtida anläggningar i Louisiana och Oklahoma 
under förutsättning att en första anläggning upprättas enligt plan. [...]
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TILLÄGG TILL SKULDSÄTTNING OCH ANNAN FINANSIELL 
INFORMATION
Bolagets pressmeddelande den 12 december 2018 föranleder att ”Väsentliga händelser efter den 30 
september 2018” i avsnittet ”Skuldsättning och annan finansiell information” på sidan 54 i Prospektet 
kompletteras med ett nytt sista stycke.

Väsentliga händelser efter den 30 september 2018

[...]

Per den 12 december offentliggjordes att Bolaget har tecknat ett MoU med det amerikanska däckåtervin-
ningsbolaget EE-TDF Cleveland LLC. Avtalet gäller i sex månader med möjlighet till förlängning och avser 
möjlighet att i ett joint venture etablera flera anläggningar med kapacitet för återvinning om 30 000 ton 
däck per år. Första anläggningen planeras att byggas på EE-TDF Cleveland LLC:s befintliga site i Texas och 
framtida anläggningar i Louisiana och Oklahoma. MoU gäller möjlighet att etablera flera anläggningar i 
dessa stater under förutsättning att en första anläggning upprättas enligt plan.
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