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Tillägg till prospekt

Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Sivers Semiconductors AB , org.nr 556383-
9348, (”Sivers Semiconductors” eller ”Bolaget”), och utgör ett tillägg till prospektet avseende 
upptagande till handel av stamaktier i Sivers Semiconductors AB på Nasdaq Stockholm vilket 
godkändes av Finansinspektionen den 23 februari 2022 (Finansinspektionens diarienummer är 21-
27756) (”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 en av Bolagets nyckelkunder, ett global high-
tech företag listat på New York Stock Exchange (NYSE), den 24 februari 2022 meddelade att de väljer att 
pausa det projekt avseende 5G millimetervågor som pågått sedan 5 augusti 2020. Tilläggsprospektet 
har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 
(”Prospektförordningen”) och godkändes av Finansinspektionen den 1 mars 2022 (Finansinspektionens 
diarienummer är 22-6247). Tilläggsprospektet offentliggjordes av Bolaget samma dag. 

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.sivers-
semiconductors.com. 

http://www.sivers-semiconductors.com.
http://www.sivers-semiconductors.com.
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Följande meningar läggs till under rubriken ”Betydande förändringar sedan 31 december 2021” på 
sidan 26 i prospektet. 

Den 5:e augusti 2020 kommunicerade Sivers Semiconductors AB att Bolaget skrivit ett kombinerat 
utvecklings- och leveransavtal med ett global high-tech företag, listat på New York Stock Exchange 
(NYSE). Den 24 februari 2022 meddelade kunden Bolaget att de har beslutat att avsluta det pågående 
utvecklingsprojektet och pausat hela projektet tills vidare på grund av generella förseningar och för att 
man missar sin kunds marknadsfönster. 

RISKFAKTORER 

Tillägg till avsnittet ”Betydande förändringar efter 
31 december 2021”

Tillägg till avsnittet ”Lagstadgade offentliggöranden”

Följande meningar läggs till under rubriken ”Kommersiella händelser” på sidan 36 i prospektet. 

Den 24 februari 2022 offentliggjorde Sivers Semiconductors att ett avtal tecknat med en av sina största 
kunder, ett global high-tech företag listat på New York Stock Exchange (NYSE), pausats tills vidare. 
Avtalet tecknades den 5:e augusti 2020 och hade vid den tiden ett uppskattat värde på cirka 480 MSEK 
för de första tre årens kommersiella utrullning. 




