Free2Move Holding AB (publ) offentliggör memorandum avseende den fullt
garanterade företrädesemission om cirka 25,2 miljoner kronor samt rättelse
avseende tidigare pressmeddelande
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller
indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,
Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller
kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Styrelsen i Free2Move Holding AB (publ) (”Free2Move” eller ”Bolaget”) har upprättat ett
memorandum avseende nyemissionen av Units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare
(”Företrädesemissionen”).
Memorandumet och anmälningssedel finns under teckningsperioden att ladda ner från Bolagets
hemsida, www.free2move.se, G&W Fondkommissions hemsida, www.gwkapital.se samt Aqurat FK:s
hemsida, www.aqurat.se.
Rättelse: I pressmeddelandet daterat den 22 januari 2021 avseende offentliggörandet av den fullt
garanterade Företrädesemissionen omnämndes den i Uniten vidhängande teckningsoption vid namn
TO4. Korrekt namn på den i Uniten vidhängande teckningsoptionen är TO6, vilket även framgår i det
offentliggjorda memorandumet.
Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Free2Move Holding AB i samband med
Nyemissionen.
För ytterligare information, kontakta:
Leif Syrstad, VD Free2Move Holding AB
Tel: +46 708 660 703
E-post: leif.syrstad@free2move.se
Denna information är sådan information som Free2Move Holding är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons
försorg den 2 februari 2021 kl. 18:45.
Om Free2Move
Free2Move är en kunskapsparter och IT-konsult inom PropTech (Property Technologies). Bolagets
kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och
smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2Move förenar människa
och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt
kunderna.
Free2Move Holding AB (publ)
Box 6019
SE- 102 31 Stockholm
Besök:
Gävlegatan 16
Hemsida: www.free2move.se

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål
för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i
eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller
någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva
ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Varken Uniträtterna, betalade tecknade Units eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer
att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller
erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons
räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon
provinslag i Kanada.

