INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I
SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB (PUBL)

ERBJUDANDET I KORTHET
Emissionsbelopp:		
Cirka 106 MSEK i företrädesemissionen samt ytterligare 106–264 MSEK i vidhängande 		
			teckningsoptioner
Teckningskurs: 		

0,80 SEK per unit (0,40 SEK per aktie)

Unit: 			
			

En (1) unit motsvarar två (2) nya aktier och två (2) teckningsoptioner. Varje teckningsoption 		
berättigar till teckning av en (1) aktie under perioden 2 - 13 september 2019.

Teckningsförbindelser:
Teckningsförbindelser om cirka 5,1 MSEK, från en grupp aktieägare, vilket motsvarar 4,9 		
			procent av Erbjudandet.
Externa garantiåtaganden: Företrädesemissionen är garanterad till cirka 79,3 MSEK vilket motsvarar 75,1 procent. Totalt är 		
			
företrädesemissionen säkerställd till 84,5 MSEK, motsvarande 80,0 procent av Erbjudandet.

OM BOLAGET

BAKGRUND & MOTIV

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser; kimrök, olja, stål och gas från
uttjänta däck.

Bolaget upplever att marknaden har genomgått ett paradigmskifte, där ökad miljövetenhet börjar prägla industrin. Efterfrågan
på Bolagets kimrök har ökat markant under det senaste året,
vilket ligger till grund för Bolagets skifte av affärsmodell, från att
sälja till att äga anläggningar. Det innebär att Enviro kommer att
ta en större del av den avkastning varje anläggning genererar
som följd av marknadens utveckling.

Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad
teknologi. Processen möjliggör en miljövänlig återvinning där
ett däcks material sönderdelas och återvinns utan förbränning.
Gasen används för att driva anläggningen och övriga material
säljs till kunder för att återanvändas i deras produktion.
Anläggningarnas fokus är främst den återvunna kimröken, då
materialet svarar för i storleksordningen cirka 80 procent av en
anläggnings omsättning. Olja står för cirka 15 procent och stål
för cirka 5 procent. Enviros pyrolysteknik ger en lägre kostnadsnivå, samt en kraftig minskning av CO2-utsläppet med cirka 60
procent jämfört med nyproduktion.
Bolaget äger och driver en mindre kommersiell pyrolysanläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, med slutkunder som Volvo
Cars, VVS (Alvenius) och solida däck (multinationella producenter). Anläggningen används även som en demonstrations- och
testanläggning där kunder har möjlighet att framställa och testa
sina produkter i industriell skala.

AFFÄRSMODELL
Bolagets affärsmodell baseras på fem huvudsakliga inkomstkällor:
I.
ll.
III.
IV.
V.

Intäkter från försäljning av återvunna material
Avkastning från vinstandelar i anläggningar Bolaget
helt eller delvis äger och driver
Intäkter från sålda anläggningar och komponenter
Royalties från sålda anläggningar för Enviros patente
rade teknologi
Intäkter för konsulttjänster avseende design, utbildning,
installation, underhåll, m.m. för sålda anläggningar

Bolaget för en rad diskussioner om anläggningsinstallationer
inom EU och globalt, där teknologin har förberetts för projektgenomförande baserat på Bolagets Basic Design. Grundat
och baserat på kalkyler och teknisk dokumentation har Bolaget
paketerat ett konkret erbjudande till marknaden som mottagits
mycket positivt av seriösa anläggningsinvesterare.
Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital inte är
tillräckligt för att finansiera dessa satsningar eller bedriva verksamheten enligt Bolagets strategiska planer.
Dessa faktorer är bakgrunden och motiven till det föreliggande
Erbjudandet som uppgår till cirka 105,6 MSEK. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från aktieägare och externa garantier
om sammanlagt 80 procent av Erbjudandet.
Enviro avser använda den totala nettolikviden till följande ändamål:
• Säkerställande av rörelsekapital inklusive tillbakabetalning
av kortfristiga lån (cirka 50 procent)
• Säkerställa ägarandelar, samt delfinansiering av framtida
anläggningar (cirka 30 procent)
• Tillförande av resurser för att accelerera bolagets kommersialiseringsfas (cirka 10 procent)
• Kapacitetshöjande investeringar i anläggningen i Åsensbruk
(cirka 10 procent)
I samband med Erbjudandet erbjuds även teckningsoptioner
som vid full teckning ger Bolaget en tilldelning på ytterligare
105,6-264 MSEK. Dessa likvider förväntas möjliggöra en utökad
delfinansiering av framtida anläggningar.

INVESTERARTRÄFFAR

VIKTIGA DATUM

Aktieägardag på anläggningen i Åsensbruk
Tisdag den 4 december 2018
10.00-12.00 & 18.00-20.00
Åsensbruk, Fabriksvägen 15.

Teckninsperiod: 4 december till och med den 18 december 2018

Investerarevent Stockholm
Onsdag den 5 december 2018
18.30-19.30
Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Beräknad likviddag: 27 december 2018

För anmälan till investerarträffar, maila:
enviro@mangold.se

Handel med unitsrätter: 4 december till och med den 14 december 2018

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter: 30 november 2018
Preliminär offentliggörande av utfall: 20 december 2018

DYNAMSIK VÄXANDE MARKNAD

EFFEKTIV OCH LÖNSAM AFFÄRSIDÉ

1999 öppnades det upp för nya affärsmöjligheter då EU antog
ett nytt direktiv med förbud av deponi av uttjänta däck på
landbaserade soptippar. Direktivet uppmuntrade återanvändning av uttjänta däck, vilket ledde till att från och med
2003 förbjöds deponi av hela däck på soptippar och från och
med 2006 är det inte heller tillåtet att deponera strimlade
däck. Dessa direktiv lade grunden till möjligheterna att återvinna det värdefulla innehållet ur de uttjänta däcken. Tidiga
metoder såsom förbränning och granulering ersätts alltmer
med materialåtervinning som genererar betydligt bättre lönsamhet och innebär stora miljöfördelar gentemot jungfruligt
material.

Bolaget har i dagsläget en anläggning i Åsensbruk som har bedrivit kommersiell drift sedan 2016, och bevisar att den återvunna
kimröken håller hög och jämn kommersiell nivå.

Den globala marknaden för kimrök under 2017 uppgick till 16,6
miljoner ton motsvarande ett värde om cirka 22,7 miljarder USD,
och marknaden förväntas öka med en årlig genomsnittlig
värdetillväxt (CAGR) på 8,8 procent fram till år 2023, varav volymtillväxten motsvarar en CAGR-tillväxt på 4,3 procent. Den
överskjutande tillväxten är relaterad till förväntade prishöjningar till följd av tillgångsbrist.
Globala tillväxten i efterfrågan för kimrök förväntas överstiga tillväxten i utbudet under nästkommande år på grund av
makroekonomiska drivkrafter såsom en växande fordonsindustri,
ökade miljökrav och brist på produktionskapacitet.
Där möjlighet finns att ersätta jungfrulig kimrök med återvunnen
kimrök medför det många fördelar:
•Råvaran för tillverkning av återvunnen kimrök är uttjänta
däck som ofta är i det närmaste kostnadsfri på grund av det
globala problemet med uttjänta däck. Jungfrulig tillverkning
kräver kostsam olja och energi som även har en mer volatil
karaktär.
•Enviros återvinningscykel innebär betydligt minskade koldioxidutsläpp jämfört med tillverkning av jungfrulig kimrök.

Under 2016 och 2017 har Bolaget tillsammans med ÅF tagit fram
en Basic Design, vilket är en helhetsanalys för kommersialisering
av framtida anläggningar. Med denna Basic Design som bakgrund, tillsammans med omfattade tester i Bolagets anläggning
samt utvärdering av strategiska möjligheter inom processen,
har Bolaget med input från en potentiell kund i Skandinavien,
tagit fram en exempelanalys som påvisar att Enviros designade
anläggningar förväntas åstadkomma mycket god lönsamhet
med en bruttomarginal om cirka 78 procent och en EBITDA-marginal om cirka 62 procent, vilket innebär en återbetalningstid på
mindre än 4 år. Liknande kalkyler från andra regioner visar på
liknande resultat.

EXEMPELANALYS FÖR EN ANLÄGGNING MED EN KAPACITET PÅ 30 000
TON DÄCK/ÅR
MSEK
Investering totalt

263,8

Resultaträkning
Nettoomsättning

111,1

Variabla omkostnader
Direkta materialkostnader

-4,7

Direkta lönekostnader

-8,5

Andra variabla kostnader

-11,5

Bruttovinst

86,4

Bruttomarginal %

78%

Fasta kostnader

•Transport- och däckindustrin arbetar mot att öka andelen
återvunnet material i sina produkter. Ett exempel är Michelin
som har utsatt mål att deras däck ska bestå av 80 procent
hållbart material och att 100 procent av däcken ska återvinnas till 2048. Continental vill införa 10 procent återvunnet
material i sina däck till 2025.

Hyra fastighet

-4,2

Indirekta lönekostnader

-8,3

Andra fasta omkostnader

-4,5

EBITDA

69,3

EBITDA-marginal %

62%

•Enviros återvunna kimrök säljs till en rabatt om 10-15 procent
gentemot jungfrulig kimrök vilket innebär lägre kostnader för
tillverkare. Implementeringen av återvunnet material hjälper
kunden att nå sina hållbarhetsmål.

Payback (Investering/EBITDA) antal år

Av den totala produktionen av kimrök idag, står återvunnen
kimrök endast för 0,03 procent av marknaden. På grund av den
återvunna kimrökens många fördelar jämfört med jungfrulig
kimrök, förväntas materialet nå en distinkt marknadsposition till
2020 i takt med att produktionskapacitet tillförs.

KIMRÖK - är ett material som framställs från fossila resurser och används för sina 		
egenskaper som förstärkningsmaterial och fyllnadsmaterial i främst gummi-		
produkter. Materialet ingår i stort sett i någon form i alla material som är 		
svarta. Kimrök utgör drygt 30 procent av totala volymen som 			
Enviro återvinner ur ett däck, men står för cirka 80 procent av värdet.
OLJA –

som utvinns kan jämföras med brännolja för användning inom industrin. 		
Av ett däck utvinns drygt 50 procent olja i volym.

STÅL -

säljs som stålskrot. Slutkunder är t.ex. gjuterier. Representerar cirka 10 			
procent av volymen material som Enviro utvinner ur ett däck.

GAS –

står för cirka 10 procent av utvinningsvolymen. Gasen som framställs ur 		
Enviros återvinningsprocess används som en energikälla i processen och 		
till anläggningen, vilket gör anläggningen till stor del självförsörjande.

3,8

VD HAR ORDET
Idag har många positiva förutsättningar kommit på plats vilka
driver såväl prisutvecklingen på kimrök som efterfrågan på
återvunnen kimrök. Detta i kombination med erfarenheterna vi
erhåller genom det ökade intresset för såväl vår egen produktutveckling och kimröksproduktion samt för vår teknologi och anläggningar har lett till att vi vidareutvecklar vår affärsmodell till
att vi själva vill äga eller deläga de anläggningar som vi bygger
baserat på vår teknologi och patent. Anläggningarna genererar
hög avkastning med kort pay-back tid för investeringarna vilket
ger förutsättningar för betydande löpande kassaflöden som bas
för långsiktig tillväxt, vilket vi önskar att vara en aktiv del av.
Enviro har steg för steg lagt grunden för att möta marknadens
förändring genom kommersiellt verifierad teknologi och direkta
dialoger med marknadens ledande kunder. Materialen som
produceras kan i många fall ersätta jungfruligt material (kimrök)
upp till 100% och därmed erbjuda kunderna en effektiv lösning
för att nå sina hållbarhetsmål snabbare. Den förväntat ökande
efterfrågan på jungfrulig kimrök och de prishöjningar som prognostiseras möjliggör att lönsamheten för våra redan idag attraktiva anläggningskalkyler förbättras ytterligare. Volymökningen
förväntas ha en CAGR 4,3 procent upp till cirka 18 miljoner ton
under perioden 2018-2023. Under samma period är förväntas
en ännu högre värdeutveckling med CAGR på 8,8 procent till ett
marknadsvärde på cirka 30 miljarder USD. Värdeutvecklingen
drivs dels av prishöjningar till följd av att efterfrågan är högre än
tillgänglig produktionskapacitet, dels av kostnader relaterade till
att driva produktion av jungfrulig kimrök som exempelvis miljökrav och regelverk kring råvaror och energi. Dessa kostnadsdrivande faktorer påverkar inte vår återvinningsbaserade affär.
Bolagets anläggningskalkyler visar idag mycket god lönsamhet
och attraktiva nyckeltal för alla aktuella marknader. Kombinationen av teknologisk mognad, växande marknad och mycket
god lönsamhet för drift av anläggningar har inneburit att vi nu är
redo att ta en delägarroll i de anläggningar som etableras.
En av de avgörande fördelarna är råvaran som dels är i det
närmaste gratis i jämförelse med råvaran för produktion av
jungfrulig kimrök, dels löser miljöproblemet med uttjänta däck.
Vidare kan vi konstatera att vår position på marknaden blir mer och mer gynnsam. Vår omvärld bekräftar gång på gång vikten av att
ställa om till en mindre resurskrävande konsumtion som genererar lägre koldioxid och därmed dämpa den globala uppvärmningen.
De största skillnaderna och de snabbaste effekterna uppnås när industrier och branscher ställer om som konsekvens av förändrade
marknadsförutsättningar som påverkar deras lönsamhet. Ett sådant paradigmskifte pågår just nu i exempelvis fordonsbranschen
som i sin tur påverkar bland andra däck-, gummi- och plastindustrierna.
Ett exempel på detta är däckbranschens tydligt höjda ambitionsnivå där hållbarhet nu används som konkurrensmedel, integreras i
bolagens strategier och tydliga aktiviteter i den riktningen genomförs. När de ledande aktörerna inom däck- och gummiindustrin så
tydligt markerar sina mål tvingas värdekedjan uppströms agera för att möta deras krav. Konventionella råvaror och tillverkningsmetoder utmanas beroende på hållbarhet, tillgänglighet och kostnad. När detta sker i en marknad där efterfrågan växer snabbare än
tillgången uppstår attraktiva affärsmöjligheter för alternativ såsom vårt och som dessutom uppfyller marknadens förändrade krav.
Vi är väl förberedda till att bygga storskaliga anläggningar. Den Basic Design vi nyligen investerat i är en mycket viktig grund till kommande anläggningsprojekt och vi samarbetar med flera externa aktörer för att optimera roller och ansvar för produktion, installation
och driftsättning där Enviro fokuserar på huvudprocessen.
Efterfrågan på vårt material ökar redan snabbt och därav kommer prioriteringen av marknader och partners för anläggningsprojekten delvis styras av hur vi bäst möter efterfrågan strategiskt. Det innebär också att vi fortsatt kommer styra kapaciteten i den befintliga
anläggningen i Åsensbruk för att möta efterfrågan från segment, marknader och kunder där vi kan bygga relationer för våra kommande anläggningar. I takt med ökad efterfrågan avvägs kompletterande investeringar och anställningar i Åsensbruk.
Vi välkomnar er att teckna units och bli en del av Enviro, där vi tillsammans går in i en ny fas med denna emission som skapar förutsättningar att proaktivt uppföra anläggningar där vi själva tar del av den lönsamma tillväxten i marknaden.

Thomas Sörensson
Verkställande direktör

Anmälningssedel för teckning av units utan stöd av uniträtter i Scandinavian Enviro Systems AB
Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:
Mangold Fondkommission AB

Teckningstid

4 december - 18 december 2018

Teckningskurs

0,80 SEK per unit (0,40 SEK per aktie)

Tilldelning

Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av
avräkningsnota

Ärende: Enviro
Box 55691
SE-102 15 STOCKHOLM
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr.
Tel: 08-503 01 595
Email: ta@mangold.se
Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av units utan företräde i Scandinavian Enviro Systems. Observera att anmälan är bindande samt att endast en
anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna
units i Scandinavien Enviro Systems, i enlighet med de villkor som anges i det prospekt som upprättats med anledning av emissionen och information om kostnader och avgifter
vilka är kopplade till instrumentet. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på Bolagets hemsida (www.
envirosystems.se) samt att Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt nedan. Besked om eventuell
tilldelning av units lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.
Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast klockan 23.59 den 18 december 2018.

OBS! OM DEPÅN ÄR KOPPLAD TILL EN KAPITALFÖRSÄKRING ELLER ETT INVESTERINGSSPARKONTO,
VÄNLIGEN KONTAKTA DIN FÖRVALTARE FÖR TECKNING AV DESSA UNITS.
JAG/VI ÖNSKAR TECKNA:
5 000 units (4 000 SEK)

60 000 units (48 000 SEK)

15 000 units (12 000 SEK)

120 000 units (96 000 SEK)

30 000 units (24 000 SEK)

Annat antal:

unit (0,80 SEK per unit)

För juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, inte äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. En vidimerad kopia på giltig
legitimationshandling ska därutöver alltid medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn,
personnummer och telefonnummer för att vara giltig.
ÄR NI INTE KUND HOS MANGOLD SEDAN TIDIGARE OCH AVSER NI ATT TECKNA ER FÖR MINST 15 000 EURO (motsvarande cirka 150 000 SEK), VÄNLIGEN FYLL I DEN SÄRSKILDA BLANKETTEN ”LIKVIDGRANSKNING” SOM FINNS
ATT HÄMTA PÅ WWW.MANGOLD.SE/AKTUELLA-EMISSIONER

VID TILLDELNING SKA TECKNADE UNITS LEVERERAS TILL NEDANSTÅENDE VP-KONTO/SERVICEKONTO ELLER DEPÅ. ALLA UPPGIFTER AVSEENDE ANMÄLAREN NEDAN ÄR OBLIGATORISKA. VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT:
VP-konto/Servicekonto/Depå

Bank/Förvaltare

Personnummer/Organisationsnummer

Telefon

Efternamn (samtliga), Förnamn (samtliga) / Firma

NID-nummer* (om utländskt medborgarskap)

Medborgarskap (samtliga)

TIN* (om utländskt medborgarskap)

LEI kod (för Bolag)*

Ort och Datum

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)

Namnförtydligande

Postnummer

Ort

Land (om annat än Sverige)

E-post

Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

* Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Detta medför att juridiska
personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ange sitt NID-nummer (Nationellt ID) för att anmälningssedeln ska anses
vara giltig.

NEDANSTÅENDE FRÅGOR ÄR OBLIGATRORISKA FÖR ATT ANMÄLNINGSSEDELN SKA VARA GILTIG:

Erfarenhetsfrågor
Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren
handlat med aktier?

Kunskapsfrågor
JA

Kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om
du investerar i aktier?

NEJ
Har Ni utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är
direkt relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med aktier och hur marknaden för finansiella instrument
fungerar?

JA

JA
NEJ

Är du medveten om att en unit innehåller flera finansiella
instrument?

NEJ

Om Ni inte har svarat på frågorna ovan kan Mangold inte göra en passandebedömning. Om Ni har svarat ”Nej” på någon eller några av frågorna ovan
kan Mangold göra bedömningen att produkten inte är passande för Er. Om inte passandebedömningen kan göras eller om Mangold har bedömt att
produkten inte är passande för Er har Ni ändå alltid rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold Er att Ni konsulterar Er finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill Ni ändå genomföra investeringen?

JA
NEJ
JA
NEJ

*Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission
AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden.

VIKTIG INFORMATION

1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267,
nedan Mangold, (för adress och telefon se denna
anmälningssedels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument.
Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag av emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmälningssedlar, betalningar och tilldelningar av finansiella
instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från
dem som inger undertecknade anmälningssedlar
utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel
lämnar fullmakt till Mangold att för dennes räkning
sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument
enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett
enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt
bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoförning av dessa till anvisade
VP-konton och depåer. Det eventuella courtage som
utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den
som ingivit anmälningssedlar framgår av denna
anmälningssedels framsida.
2. De risker som följer av en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser
framgår som regel av den information som tagits
fram med anledning av den transaktion som denna
anmälningssedel avser.
3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett
enskilt erbjudande framgår av denna anmälnings
sedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller
teckna sig för de finansiella instrument som en
anmälnings
sedel avser, uppmanas att noga läsa
den information som upprättats i samband med det
enskilda erbjudandet.
4. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuellt informationsmaterial, kommer skatter eller andra avgifter
och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan
avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold.
5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälningssedeln och det finansiella instrument som anmälningssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som
följer av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).
6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett
enskilt erbjudande framgår av denna anmälnings
sedels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande.
7. Uppgifterna i anmälningssedeln kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i
syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom
anmälningssedeln.
Personuppgiftsansvarig
är

 angold Fondkommission AB, Box 55691, 102 15
M
Stockholm, info@mangold.se. Undertecknad är
införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller
utländsk lag, myndighetsföreskrift, handelsregler eller
avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt
att dela uppgifter om det lämnade uppdraget och
undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att
tillhandahålla Mangold sådana uppgifter. Mottagare
av sådana uppgifter kan vara samarbetspartners,
handelsplatser, myndigheter eller andra avtalsparter.
Om Mangold inte erhåller erforderliga uppgifter
finns risk att Mangold inte kan genomföra uppdraget.
Innan Mangold delar sådana uppgifter säkerställer
Mangold alltid att Mangold följer de sekretessförpliktelser som gäller för finanssektorn. Mangold har
tecknat avtal med leverantörer, och dessa avtal innefattar bestämmelser om behandling av personuppgifter för Mangolds räkning. Leverantörerna finns
till exempel inom utveckling, underhåll, drift och support av IT-system. För mer information om Mangolds
personuppgiftsbehandling vänligen se vår hemsida,
www.mangold.se/gdpr.
8. Mangold ansvarar inte för det fall anmälningssedeln
kommer bort. Mangold ansvarar inte heller för tekniska
fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i
samband med inlämnandet av anmälningssedeln.
9. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/
Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. Observera att det för
köpare med depå hos Mangold kan krävas att det
finns tillräcklig likvid på depån senast sista anmälningsdagen för att inte rätten till tilldelning ska riskera
att gå förlorad. För köpare med depå hos Mangold
dras likvid automatiskt efter att tilldelningsbeslutet
fattats vilket normalt sker ett par dagar efter sista
anmälningsdagen.
10. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i
denna anmälningssedel. Ändringar och tillägg kan
medföra att anmälningssedeln kan komma att lämnas
utan avseende.
11. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan
komma att lämnas utan avseende. Besked om eventuell tilldelning av finansiella instrument lämnas genom
utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet
med anvisningarna på denna.
12. Notera att du enbart genom undertecknande och
ingivande av denna anmälningssedel inte blir kund
hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bl.a.
inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en
passandeprövning avseende din anmälan om köp av
finansiella instrument i denna emission.

13. Reklamation av Mangolds utförande av det uppdrag
som lämnats till Mangold genom ingivande av
anmälningssedeln ska ske utan oskäligt uppehåll.
Om så inte sker kan rätten att kräva ersättning eller
att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå
förlorad.
14. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds hantering av anmälningssedeln som ingivits till Mangold
är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina
synpunkter. Kontakta gärna i första hand den avdelning som har haft hand om din anmälningssedel. Om
du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du
sedan skriftligen kontakta Mangolds klagomåls
ansvarig på den adress, telefaxnummer som anges på
framsidan av anmälningssedeln, eller till e-postadress
klagomalsansvarig@mangold.se.
15. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med
någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas
Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din
kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol.
16. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på
Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.
17. Erbjudandet och denna anmälningssedel riktar sig
inte, varken direkt eller indirekt, till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något
annat land där deltagande i erbjudandet eller distribution av denna anmälningssedel eller andra till erbjudandet hänförliga dokument strider mot tillämpliga
lagar eller regler eller förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de
krav som följer av svensk rätt. Anmälningssedel avsänd
från sådant land kommer att lämnas utan avseende.
18. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda ägare
med en röst- eller ägarandel större än 25 procent
(både direkt och indirekt ägande räknas), en ”person i politisk utsatt ställning” enligt Lag (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen eller ägaren har eller har haft en viktig
offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef,
parlamentsledamot, domare i domstol av högsta
instans (motsvarande t.ex. Högsta domstolen), ambassadör, lednings-position i statsägt bolag etc. Om Ni är
osäker, vänligen kontakta Mangold.

Frankeras ej.
Mangold
Fondkommission
betalar portot.
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