PRESSMEDDELANDE 22 FEBRUARI 2021

Realtid Media förlänger teckningsperioden i bolagets pågående
företrädesemission
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER
INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA,
SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN
ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER
I samband med den pågående företrädesemissionen har Realtid Media AB (publ) (”Realtid Media” eller
”Bolaget”) erhållit önskemål från flera aktieägare gällande videopresentationer om det nya Realtid
Media. För att möjliggöra detta har Bolaget beslutat att förlänga teckningsperioden, vilken nu fortlöper
till och med den 5 mars 2021.
För mer information, kontakta: styrelseledamot Björn Hemmingsson, epost:
bjorn.hemmingsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media
Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den
svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning.
Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka.
Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2: a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial
Hearings)
Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna
eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Realtid. Detta pressmeddelande har inte godkänts
av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. 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 riktar sig inte till personer som vistas i Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta
Staterna samt District of Columbia) eller något annat land där erbjudande eller försäljning av nya aktier inte är
tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i
eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på
prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk
lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som

står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan innebära brott mot United States
Securities Act från 1933, i dess gällande lydelse eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
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