Pressmeddelande, den 27 september 2016

TRYGGHEM OFFENTLIGGO R
TILLÄ GGSPROSPEKT
TryggHem Projekt 1 AB (publ) (”TryggHem” eller ”Bolaget”) har
upprättat två tilläggsprospekt (”Tilläggsprospekten”) till det
prospektet avseende inbjudan till teckning av obligationer i både
svenska och norska kronor i TryggHem som godkändes och
registrerades av Finansinspektionen den 12 augusti 2016 och
offentliggjordes samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospekten
är en del av och ska läsas tillsammans med Prospektet.
Tilläggsprospekten har upprättats med anledning av publiceringen av TryggHems
bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016.
Tilläggsprospekten har idag den 27 september 2016 godkänts av Finansinspektionen och
kommer att finnas tillgängliga på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och finns
tillgängliga på TryggHems hemsida (www.trygghem.se) samt Mangolds hemsida
(www.mangold.se).
Investerare som före offentliggörandet av detta tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller
på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper 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 29 september 2016 (det vill säga inom två
arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospekten). Återkallelse ska ske skriftligen till
Mangold Fondkommission AB, Box 556 91, 102 15 Stockholm, Sverige eller via e-post till
ta@mangold.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 obligationer
genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas
kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som tecknare av obligationerna
behöver denne ej vidta några åtgärder.
För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:
Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Telefon: 0733-99 70 50, E-post: mr@trygghem.se
Denna information är sådan information som TryggHem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2016 kl. 13.00 CET.
Om TryggHem Projekt 1 AB (publ)
TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom
totalentreprenader från ”ax till limpa” med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta
beslutsvägar. Bolagets målsättning är att fortsätta växa kraftigt de närmaste fem åren, genom förvärv av ytterligare byggrätter.

