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Tillägg till Lifco AB:s (publ) (”Lifco”) grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 11 november 2019 (diarienummer 19-21195) (”Grundprospektet”).
Detta tillägg har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/1129 av den 14 juli 2017 och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 11 juni
2020 (diarienummer 20-13780). Detta tillägg är en del av Grundprospektet och ska läsas tillsammans
med Grundprospektet och eventuella tilläggsprospekt. Tillägget har offentliggjorts på Lifcos hemsida www.lifco.se den 11 juni 2020. Utöver de införlivade handlingarna utgör informationen på hemsidan inte en del av detta tillägg eller Grundprospektet och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.
Tillägget har upprättats med anledning av att Lifco, sedan Grundprospektets godkännande och registrering, offentliggjort sin årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Sedan samma tidpunkt har även
covid 19-pandemin brutit ut samt mindre styrelseändringar i Lifco föreslagits.
Vid tidpunkten för offentliggörandet av detta tillägg föreligger inga utestående erbjudanden och någon rätt till återkallelse föreligger således inte.
ÄNDRINGAR TILL GRUNDPROSPEKTET
Avsnittet ”Riskfaktorer”

Med anledning av covid 19-pandemin görs ett tillägg i riskfaktorn ”Makroekonomiska faktorer” på
sidan 8 i Grundprospektet. Ett nytt, sista stycke lyder:
Vidare har covid 19-pandemin, utöver att utgöra en betydande fara för människors liv och hälsa,
medfört påtagliga negativa effekter på den ekonomiska utvecklingen, såväl i Sverige som globalt.
Lifco följer noga utbrottet och spridningen av covid 19 över världen. Under inledningen av det andra
kvartalet 2020 var de negativa effekterna av covid 19-pandemin betydande på efterfrågan inom
många av Koncernens dotterbolag. De negativa finansiella effekterna förväntas bli betydande för
Koncernen under det andra kvartalet. Lifcos dotterbolag verkar inom ett stort antal branscher som
påverkas i olika utsträckning av utbrottet av covid-19. Påverkan är kortsiktigt särskilt stor inom
affärsområdet Dental och många av verksamheterna inom Systems Solutions där bolagen inte har
någon orderstock utan leverans normalt sker i direkt anslutning till lagd beställning. Även inom
affärsområdet Demolition & Tools märktes en minskad efterfrågan under inledningen av det andra
kvartalet 2020 till följd av covid-19 pandemin. Det är idag inte möjligt att förutsäga i vilken omfattning och under hur lång tid de olika verksamheterna kommer att påverkas, men det finns en risk att
pandemin leder till ett väsentligt sämre resultat och finansiell ställning som följd. Vidare finns en
risk att pandemin påverkar tillgången på kapital och kapitalmarknaderna vilket kan komma att påverka Lifcos möjlighet att erhålla erforderlig finansiering framgent.
Avsnitten ”Handlingar införlivade genom hänvisning” och ”Handlingar som
hålls tillgängliga för inspektion”.

Lifco offentliggjorde den 25 mars 2020 sin årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Med anledning
därav uppdateras Grundprospektets avsnitt ”Handlingar införlivade genom hänvisning” på sidan 43
Grundprospektet.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards)
utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsutlåtanden av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU. Vidare har
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för
koncerner, samt Årsredovisningslagen tillämpats. Årsredovisningen har reviderats av Lifcos revisor
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och de i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningarna för Bolaget och Koncernen avses
fastställas på Lifcos årsstämma som hålls den 24 juni 2020.
Den finansiella information som införlivas i Grundprospektet genom hänvisning i enlighet med vad
som anges nedan har reviderats av Bolagets revisorer. Revisionsberättelsen innehåller inga anmärkningar.
Årsredovisningen innehåller koncernresultaträkning (sidan 48), rapport över totalresultat för koncernen (sidan 49), koncernbalansräkning (sidorna 50 och 51), koncernens rapport över förändringar i
eget kapital (sidan 52), kassaflödesanalys för koncernen (sidan 53) samt noter (sidorna 54-75).
Genom ovan tillägg införlivas ovan angivna delar av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019, och
utgör en del av, Grundprospektets avsnitt ”Handlingar införlivade genom hänvisning” på sidan 43.
Årsredovisningen inkluderas även i uppräkningen av de handlingar som finns tillgängliga för inspektion under rubriken ”Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion” på sida 44 i Grundprospektet.
Avsnittet ”Information om Lifco - Trender”

Texten i avsnittet ”Information om Lifco – Trender” på sidan 38 i Grundprospektet utgår och ersätts
med följande lydelse:
De finansiella effekterna av covid 19-pandemin på Koncernen var begränsade under det första kvartalet 2020 eftersom nedgången i efterfrågan kom under kvartalets sista två veckor. Under inledningen
av det andra kvartalet 2020 har emellertid effekterna av covid 19-pandemin haft en betydande påverkan på efterfrågan inom många av Koncernens dotterbolag. De negativa finansiella effekterna
förväntas bli betydande för Koncernen under andra kvartalet. Lifcos dotterbolag verkar inom ett stort
antal branscher som påverkas i olika utsträckning av utbrottet av covid-19. Påverkan är kortsiktigt
särskilt stor inom affärsområdet Dental och många av verksamheterna inom Systems Solutions där
bolagen inte har någon orderstock utan leverans normalt sker i direkt anslutning till lagd beställning.
Även inom affärsområdet Demolition & Tools märktes en minskad efterfrågan under inledningen av
april till följd av covid-19 pandemin. Det är idag inte möjligt för Bolaget att förutsäga i vilken omfattning och under hur lång tid de olika verksamheterna kommer att påverkas.
Utöver ovan har inga väsentliga negativa förändringar i Bolagets framtidsutsikter ägt rum sedan den
senaste perioden för vilken delårsinformation offentliggjordes.
Avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor - Styrelse”

Med anledning av föreslagna förändringar i Lifcos styrelse görs ett tillägg i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor - Styrelse” på sidan 39 i Grundprospektet. En ny not till avsnittets första stycke lyder:
Lifcos valberedning har föreslagit att Dan Frohm och Caroline af Ugglas väljs till nya styrelseledamöter i Lifco. Beslut om val av dessa personer kommer att fattas på Lifcos årsstämma den 24 juni
2020.
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