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TILLÄGG TILL PROSPEKT
Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Acarix AB, org.nr. 559009-0667 ("Acarix" eller "Bolaget"), och utgör
ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Acarix som godkändes av
Finansinspektionen den 20 augusti 2020 (Finansinspektionens diarienummer 20-16897) ("Prospektet"). Tilläggsprospektet är
en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även i Tilläggsprospektet.
Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 2 september 2020, genom pressmeddelande, meddelat
att Bolagets två största aktieägare Sunstone LSV Fund II K/S och SEED Capital DK II K/S, som tillsammans äger 18,37 procent
av de totala antalet aktierna i Bolaget, är förhindrade att deltaga i Företrädesemissionen då respektive fond har stängt för
nya investeringar. Dessa aktieägare har med anledning av denna omständighet meddelat att de överlåtit samtliga
teckningsrätter de tilldelades inom ramen för Företrädesemissionen till ett antal kvalificerade investerare. De kvalificerade
investerarna har genom anmälningssedlar åtagit sig utnyttja dessa teckningsrätter för att teckna aktier till ett värde om totalt
cirka 10,3 MSEK i Företrädesemissionen. Överlåtelsen av teckningsrätterna har skett vederlagsfritt.
Bolaget har vidare den 3 september 2020, genom pressmeddelande, meddelat att det tyska hälsovårdsministeriet har
tillkännagivit att fonokardiografi, för att utesluta kranskärlssjukdom, har potential för allmän användning i Tyskland. Den tyska
gemensamma federala kommittén ("G-BA") har angivit huvuddragen i de grundläggande delar en eventuell studie bör
innefatta. Studien ska utföras av en oberoende vetenskaplig institution och enligt uppsatta riktlinjer från G-BA.
Bolagets styrelse har med anledning av ovanstående beslutat att förlänga teckningsperioden till och med den 8 september
2020 (tidigare 21 augusti till och med den 4 september 2020). Handel i teckningsrätter kommer att avslutas enligt tidigare
annonserade datumet 2 september 2020. Handel i BTA kommer fortsättningsvis pågå fram till dess att Företrädesemissionen
registreras hos Bolagsverket och offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen beräknas ske den 11 september 2020
(tidigare 9 september 2020).
Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129
("Prospektförordningen") och godkändes av Finansinspektionen den 3 september 2020 (Finansinspektionens diarienummer
20-19892). Tilläggsprospektet offentliggjordes av Bolaget samma dag.
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 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke
inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 7 september 2020.
Återkallelse ska ske skriftligen till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm eller via epost till info@hagberganeborn.se. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om
investerare önskar kvarstå vid sin teckning behöver denne ej vidta några åtgärder.
Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.acarix.com samt Hagberg & Aneborns hemsida
www.hagberganeborn.se för nedladdning. För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas
till Prospektet.

TILLÄGG TILL AVSNITTEN "OM FÖRETRÄDESEMISSIONEN SAMT VILLKOR OCH
ANVISNINGAR" OCH "LEGAL INFORMATION OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN"
Bolagets pressmeddelande av den 2 september 2020 föranleder att avsnittet "Om Företrädesemissionen samt villkor och
anvisningar" på sida 36-40 i Prospektet kompletteras. Efter stycket "Ofullständig teckning" och innan stycket
"Garantiåtaganden" på sida 38 i Prospektet görs följande tillägg:
"Överlåtelse av teckningsrätter
Bolagets aktieägare Sunstone LSV Fund II K/S och SEED Capital DK II K/S, som tillsammans äger 18,37 procent av aktierna i
Bolaget, har överlåtit samtliga teckningsrätter de erhållit inom ramen för Företrädesemissionen till ett antal kvalificerade
investerare. Investerarna har åtagit sig att utnyttja dessa teckningsrätter för att teckna aktier till ett värde om totalt cirka 10,3
MSEK. Överlåtelsen har skett vederlagsfritt."
I sammanfattningens p 2.1 på sida 6 samt avsnittet "Legal information och ägarförhållanden" på sida 47 i Prospektet görs
därtill följande tillägg till tabellen över aktieägare i stycket "Ägarförhållanden":


Tillägg av följande stycke görs under tabellen:
"Bolagets aktieägare Sunstone LSV Fund II K/S och SEED Capital DK II K/S, som tillsammans äger 18,37 procent av
aktierna i Bolaget, har överlåtit samtliga teckningsrätter de erhållit inom ramen för Företrädesemissionen till ett
antal kvalificerade investerare. Investerarna har åtagit sig att utnyttja dessa teckningsrätter för att teckna aktier till
ett värde om totalt cirka 10,3 MSEK. Överlåtelsen har skett vederlagsfritt."

TILLÄGG TILL AVSNITTEN "MARKNADSÖVERSIKT OCH
VERKSAMHETSBESKRIVNING"
Bolagets pressmeddelande den 3 september 2020 föranleder att avsnittet "Marknadsöversikt och verksamhetsbeskrivning"
på sida 14-26 i Prospektet kompletteras . I slutet av det första stycket under rubriken "EU" på sida 21 i Prospektet görs följande
tillägg:
"Det tyska hälsovårdsministeriet har publicerat en vägledning om att fonokardiografi, vid uteslutning av stabil
kranskärlssjukdom (CAD), har potential att kunna komma till allmän användning i Tyskland. Enligt den tyska gemensamma
federala kommittén ("G-BA") behövs ytterligare bevis som skulle kunna samlas in i en studie. Studien ska utformas,
genomföras och utvärderas av en oberoende vetenskaplig institution och i enlighet med G-BAs riktlinjer. Den exakta
omfattningen och den slutliga utformningen av en sådan studie kommer att bestämmas senare. Resultatet av studien kan
ligga till grund för ett godkännande för ersättning av fonokardiografi som en alternativ diagnostisk teknik för att utesluta
stabil kranskärlssjukdom. Bolagets bedömning är att vägledningen från G-BA ger en tydlig riktning och kan ses som en effekt
av det kliniska arbete som genomförts av Bolaget."

FÖRLÄNGNING AV TECKNINGSPERIOD OCH HANDEL I BTA
Styrelsen i Bolaget har den 2 september 2020, med anledning av vad som framgår ovan, beslutat att förlänga
teckningsperioden och perioden för handel i BTA. Teckningsperioden förlängs därmed till och med den 8 september 2020
(tidigare 4 september 2020) och handel i BTA kommer fortsättningsvis pågå fram till dess att Företrädesemissionen
registreras hos Bolagsverket. Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen beräknas ske den 11 september 2020
(tidigare 9 september 2020).
Samtliga referenser som härrör till att teckningsperioden pågår fram till och med den 4 september 2020 ska således justeras
till att istället utgöra den 8 september 2020. Samtliga referenser som härrör till att tidpunkten för offentliggörande av utfallet
i Företrädesemissionen beräknas ske den 9 september 2020 ska därtill justeras till att istället utgöra den 11 september 2020.
Referenser till teckningsperioden och tidpunkten för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen görs i följande
avsnitt i Prospektet:

Framsidan av Prospektet (s. 1)

Sammanfattningen, avsnitt 4.1 "Villkor och tidsplan för Företrädesemissionen" under rubrikerna "Teckningsperiod",
"Handel i BTA" och "Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen" (s. 9-10)

Avsnittet "Om Företrädesemissionen samt villkor och anvisningar" (s. 36-40)

