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TILLÄGGSPROSPEKT
Tillägg den 30 maj 2022 till grundprospekt avseende Arte Collectum I AB (publ) (”Emittenten”) program för vinst- och
kapitalandelslån.
Detta tilläggsprospekt (Finansinspektionens dnr 22-15143) (”Tilläggsprospektet”) är ett tillägg till och samtidigt en del av
grundprospektet daterat den 11 mars 2022 (Finansinspektionens dnr 21-34192) offentliggjort på Emittentens webbplats samma dag
(”Grundprospektet”). På samma sätt som i Grundprospektet ska med Emittentens webbplats förstås www.artecollectum.com.
Detta Tilläggsprospekt bör läsas tillsammans med Grundprospektet. Tilläggsprospektet offentliggjordes på Emittentens webbplats
den 30 maj 2022. Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) 2017/1129 (prospektförordningen)
och är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 30 maj 2022.
De termer som används i detta Tilläggsprospekt ska ha samma betydelse som i Grundprospektet. Grundprospektet och
Tilläggsprospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Emittentens webbplats. Investerare har rätt att kostnadsfritt på begäran
få en papperskopia av Grundprospektet och Tilläggsprospekt genom att kontakta Emittenten.
Tilläggsprospektet har upprättats på grund av att nya omständigheter tillkommit sedan Grundprospektet publicerades, vilket
Emittenten anser kan påverka bedömningen av värdepapperen. De nya omständigheterna utgörs av förändrad kravbild för att
åstadkomma likvid handel i Andelslån sedan godkännandet av Grundprospektet som medfört att Emittenten justerat det nominella
värdet på respektive Andelslån till 10 000 EUR, fortsatt med minsta investering i poster om 100 000 EUR.

I avsnitt 4.10 på sidan 18 i Grundprospektet anges följande:
Sedermera Corporate Finance AB, organisationsnummer 559341-1100 är marknadsgarant för Emittenten. Sedermera Corporate
Finance ska upprätthålla en löpande kvotering i Emittenten, löpande ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i Emittentens
orderbok och tillse att de köp och säljkurser som Sedermera Corporate Finance vid var tid ställer uppfyller ett visst spridningskrav.
Kostnaden för dessa tjänster beräknas under de första sex månaderna att uppgå till 600 EUR per månad. Därefter beräknas kostnaden
för markandsgarantens tjänster uppgå till 800 EUR per månad.
Texten i avsnitt 4.10 på sidan 18 i Grundprospektet ovan ska ändras på sådant sätt att nedan överstruken text utgår och
nedan kursiverad text utgör nya skrivningar:
Sedermera Corporate Finance AB, organisationsnummer 559341-1100 är marknadsgarant för Emittenten. Sedermera Corporate
Finance ska upprätthålla en löpande kvotering i Emittenten, löpande ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i Emittentens
orderbok och tillse att de köp och säljkurser som Sedermera Corporate Finance vid var tid ställer uppfyller ett visst spridningskrav.
Kostnaden för dessa tjänster beräknas under de första sex månaderna att uppgå till 600 2 500 EUR per månad. Därefter beräknas
kostnaden för markandsgarantens tjänster uppgå till 800 EUR per månad.

I avsnitt 9, underavsnitt 9.1 på sidan 35 i Grundprospektet anges följande:
Andelslånen utgör en skuldförbindelse till följd av investerarnas lån till Emittenten, varigenom Emittenten åtar sig
betalningsskyldighet gentemot investerarna i enlighet med vad som framgår av Villkoren. Kapitalbeloppet för respektive andelslån
uppgår till 100 000 EUR. För Andelslånens fullständiga villkor, se avsnitt 10 (Mall för Slutliga Villkor).
Texten i avsnitt 9, underavsnitt 9.1 på sidan 35 i Grundprospektet ovan ska ändras på sådant sätt att nedan överstruken
text utgår och nedan kursiverad text utgör nya skrivningar:
Andelslånen utgör en skuldförbindelse till följd av investerarnas lån till Emittenten, varigenom Emittenten åtar sig
betalningsskyldighet gentemot investerarna i enlighet med vad som framgår av Villkoren. Kapitalbeloppet för respektive andelslån
uppgår till 100 000 10 000 EUR. För Andelslånens fullständiga villkor, se avsnitt 10 (Mall för Slutliga Villkor).
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I avsnitt 11, underavsnitt 1 på sidan 41 i Grundprospektet anges följande:
”Kapitalbelopp”

är 100 000 EUR per Andelslån.

Texten i avsnitt 11, underavsnitt 1 på sidan 41 i Grundprospektet ovan ska ändras på sådant sätt att nedan överstruken text
utgår och nedan kursiverad text utgör nya skrivningar:
”Kapitalbelopp”

är 100 000 10 000 EUR per Andelslån.

I avsnitt 11, underavsnitt 3.2.1 på sidan 45 i Grundprospektet anges:
Alla Andelslån ska emitteras till fullt pris och till sitt Kapitalbelopp. Minsta antal Andelslån för teckning per investerare är fem (5)
Andelslån.
Texten i 11, underavsnitt 3.2.1 på sidan 45 i Grundprospektet ovan ska ändras på sådant sätt att nedan överstruken text
utgår och nedan kursiverad text utgör nya skrivningar:
Alla Andelslån ska emitteras till fullt pris och till sitt Kapitalbelopp. Minsta antal Andelslån för teckning per investerare är fem (5)
tio (10) Andelslån.
***
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