
Välkommen att teckna aktier i  
FX International AB:s 
företrädesemission

Teckningsperiod 17 oktober – 31 oktober 2016

Marknadsföringsbroschyr – Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för FX International AB (FXI). 
Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekanta er med informationsmemorandumet som relaterar till 
erbjudandet före någon form av investeringsbeslut fattas. Informationsmemorandumet finns tillgängligt på FXIs hemsida (www.fxi.se), Mangold Fondkommission AB:s hemsida 
(www.mangold.se) samt aktietorgets hemsida (www.aktietorget.se). En investering i Bolaget är förknippat med risk och det finns en risk att hela det investerade beloppet kan gå förlorat. 
Broschyren innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser, samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, 
”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på 
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig 
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja 
sig från vad som uttalas i framåtriktad information. 
 De aktier som omfattas av erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan 
jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Broschyren får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller 
någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion.
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Utvecklingen inom Bolagets kapitalförvaltning är fortsatt positiv. Traditionella förvaltningsmodeller 
som tidigare presterat bra fungerar sämre i dagens föränderliga handelsklimat och det finns ett 
marknadsbehov av mer avancerade kvantitativa analysmetoder för att bedriva handel med valutor 
och andra tillgångar. 

Det finns många användningsområden för artificiell 
 intelligens såsom Googles förarlösa bilar, Microsofts 
igenkänningsalgoritmer, Amazons analyser för rekom
menderade inköp etc. Det är en naturlig framtid att 
också finansmarknaden använder sig av tekniken. Vi är 
fullkomligt övertygade om att kvantitativa analysmetoder 
i kombination med artificiell intelligens kommer att leda 
till nya och förfinande handelsstrategier inom 
finansmarknaden. 

Handelssystemet Genova FX™ har använts för 
 algoritmisk handel inom valutamarknaden sedan 2011. 
Systemet bygger på att finna statistiskt verifierade 
samband mellan olika beteendemönster, ofta baserade 
på riskanalyser, som kommer från andra aktörer inom 
valutamarknaden. Genova FX™ utnyttjar dessa kort
variga handelstillfällen för att utan mänsklig inblandning 
utföra handel under korta tidsperioder. Enkelt uttryckt 
använder systemet förfinade statistiska metoder som 
fungerar bättre, säkrare och snabbare än traditionell 
kvantitativ handel. Detta innebär också att handeln följer 
de normala marknadsreglerna och köper tillgångar när 
de är undervärderade och säljer när de är 
övervärderade.

För att utveckla affärsverksamheten har FXI under 
2015 inlett ett samarbete med det engelska bolaget 
Coppin Collings Ltd. om att starta upp en hedgefond 
som bygger på automatiserad handel med valutor. I vår 
roll som rådgivare till fonden kan vi erbjuda en intressant 
förvaltningsform för kvalificerade investerare. Fondens 
strategi kommer att vara handel med valutor inom G10 
och riktar sig till institutioner som vill se en marknads
oberoende och riskjusterad avkastning. Den innehåller 
två tillgångsslag, EUR och USD för att attrahera såväl 
Europeiska som Amerikanska investerare. 

Startkapitalet för fonden kommer inledningsvis att 
bestå av eget kapital men framgent kommer merparten 
av tillgångarna att utgöras av institutionellt kapital. 

FXI går en mycket spännande framtid till mötes och 
jag ser stor potential i den fond som nu alltså ligger start
klar. Vi vet att när väl fonden lanseras finns det ett stort 
marknadsintresse för den alternativa förvaltningsformen 
som den erbjuder, speciellt under en tid där många 
traditionella tillgångsslag anses vara högt värderade 
under en orolig marknadskonjunktur.

VD-ord

Lars Eriksson, VD
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FXI har under de senaste åren fokuserat på att visa att den valutahandel Bolaget bedriver i egen regi kan 
generera god avkastning. Handeln har under denna period skett i liten skala och företrädesvis med 
Bolagets egna tillgångar. Handeln bedrivs med stöd av Genova FX, en mjukvara skapad för helauto
matiserad valutahandel. Efter denna etableringsperiod har FXI under det senaste året tagit flera viktiga 
steg för att utveckla Bolaget. 

Styrelsen bedömer att en fondstruktur är en väsentlig förutsättning för att attrahera kapital från 
 kvalificerade investerare. Det innebär att FXI kan ta in kapital från kvalificerade investerare och 
 därigenom erhålla fasta och prestationsbaserade förvaltningsintäkter.

FXI har tillsammans med Londonbaserade Coppin Collings Ltd grundat men ännu inte lanserat en 
fond för valutahandel där förvaltningen sker genom att använda handelssystemet Genova FX™. Fonden 
som är tänkt att heta Genova Global FX kommer rikta sig till institutionella investerare inom EU och USA 
som vill uppnå en konjunktur och marknadsoberoende avkastning som alternativ till traditionella 
tillgångsslag. 

Styrelsen bedömer det finns mycket goda möjligheter att attrahera kapital när väl fonden lanseras 
med grundkapitalet på plats.

FXI avser att avsätta ca 10 mkr av emissionslikviden som startkapital till fonden Genova Global FX. 
Kvarvarande belopp avser att täcka bolagets rörelsekostnader fram tills positivt kassaflöde uppnås. 
I den mån överskott uppstår kommer även detta belopp att tillföras fonden.

För den händelse emissionen inte blir fulltecknad kan kvarstående emissionsutrymme helt eller delvis 
komma att kvittas mot tidigare redovisad skuld för inköp av handelsplattformen Genova FX. Härigenom 
är emissionen garanterad med upp till cirka 26 procent. 

Bakgrund och motiv
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FX International AB ( publ ) är ett publikt aktie
bolag registrerat på Aktietorget med kortnamn 
FXI. Bolaget är registrerat hos 
Finansinspektionen. 

Bolagets affärsmodell fokuserar på algoritm
styrd handel inom valutamarknaden. Bolaget 
bedriver handel med egen tillgångsmassa, är 
aktiva rådgivare till fondbolag, och bidrar med 
förvaltning till kvalificerade investerare. Inrikt
ningen på förvaltningen är att med kvantitativa 
metoder uppnå riskjusterad långsiktig avkast
ning oberoende av marknadskonjunkturer. 

Handeln sker med den egna handelsplattformen, 
Genova FX™, som baseras på statistiska modeller för att 
åstadkomma en lönsam riskjusterad avkastning. Till 
 skillnad mot traditionell aktiv förvaltning baseras handeln 
på statistiska analysmetoder optimerade med artificiell 
intelligens, vilket innebär att organisation och arbets
metoder väsentligen skiljer sig från traditionella förvalt
ningsorganisationer. All forskning och utveckling sker i 
Sverige av välutbildade specialister med unik kompetens 
inom sina respektive arbetsområden.

Affärsmodell
Bolagets affärsmodell fokuserar på algoritmstyrd handel 
inom valutamarknaden. Bolaget bedriver handel med 
egen tillgångsmassa, är aktiva rådgivare till fondbolag, 
och bidrar med förvaltning till kvalificerade investerare.   

FXI avser att investera sina egna medel i fondbolaget 
och på det sättet markera ett gemensamt intresse mellan 
förvaltarna och övriga investerare

Inriktningen på förvaltningen är att med kvantitativa 
metoder uppnå riskjusterad långsiktig avkastning 
 oberoende av marknadskonjunkturer. Fondens arvode 
utgår huvudsakligen när mervärde skapas till 
investerarna.

Målsättning
FXI har som målsättning att, genom helägda system 
utvecklade för automatiserad handel, förvalta mer än 
100 miljoner EUR. Det ska göras genom att skapa en 
robust fondstruktur, professionell organisation och goda 
distributionskanaler parallellt med fortsatt forskning och 
vidareutveckling inom företagets kärnverksamhet.

Verksamhet

Prestanda 
FXI har använt programvaran Genova FX sedan starten 
2011. För att mäta prestandan beräknas månatligen 
indexerat NAV värde som den 31 december 2015 uppgick 
till 345,7 – alltså en genomsnittlig årlig uppgång med mer 
än 30 procent.
 Ända sedan starten har FXI använt mjukvaran med en 
maximal belåningsgrad på 100 gånger aktuellt kapital och 
med en risknivå på 15 procent. I den planerade fonden 
kommer vi att ha en maximal belåningsgrad om 10 gånger 
kapitalet med en risknivå om 6 procent. 
 För att kunna visa den avkastning som hade erhållits 
om handelssystemet historiskt använt en belåningsgrad 
om endast 10 gånger i istället för den faktiska 100, har vi 
justerat ned de historiska resultaten. Samtidigt har vi lagt 
till en årlig avgift om 2 procent och ett prestationsbaserat 
arvode om 20 procent för att tydliggöra resultatet för 
tilltänkta investerare. Efter avdrag för dessa kostnader har 
vi erhållit det handelsresultat som redovisas nedan.

Ackumulerad avkastning
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FXI MSCI World Index Barclay BTOP FX Index

■  BTOP FX Index betraktas i allmänhet som det bästa enskilda måttet 
över avkastningen från förvaltning med valutahandel i USA och 
Europa. Indexet replikerar dagliga resultat från de största 
valutahandelsprogrammen viktat med tillgång under förvaltning.

■  S & P 500 betraktas i allmänhet som det bästa enskilda måttet på 
USA aktiemarknad. Indexet introducerades 1957 och innefattar 
tillgångar på cirka 1 310 000 MUSD. Indexet innefattar 500 ledande 
företag i den amerikanska ekonomin, vilket motsvarar 75 procent 
av den totala aktiehandeln i USA. Detta index omfattar återinvestering 
av utdelning.

Nyckeltal
FX International AB (publ)

Första handelsdag 1 maj, 2011

NAV 2016-09-30 178,23

Utveckling sedan start 78,23 %

Genomsnittlig årsavkastning 11,26 %

Standardavvikelse 13,35 %

Sharpkvot 0,87

Korrelation till MSCI World –0,18

Risknivå1) 6 % under 90 dagar

Prestationsbaserat arvode2) 20 % (high watermark)

Årligt förvaltningsarvode2) 2 %

1)  Sedan april 2015 är risknivån på den faktiska handeln justerad ned till 
6 procent från tidigare nivå som låg på 15 procent. 

2) Alla uppgifter är efter avdrag för handelsomkostnader och arvoden. 
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FXI ser en lovande marknad för resning av kapital där 
institutionella investerare gör betydande förändringar i 
portföljallokeringar till förmån för alternativa investeringar. 
Kapitalförvaltare kämpar i dagsläget med att skapa 
avkastning med traditionella verktyg i en marknad med 
negativ ränta och stora risker, särskilt politiska, som 
skrämmer från placeringar i aktier. Svaret har för många 
varit att skifta allokeringar från räntepapper och aktier till 
alternativa investeringar som hedgefonder, fastigheter 
och små onoterade bolag.

FXI erbjuder en attraktiv lösning för investerare som 
söker stabil och diversifierad avkastning. Genova FX™ 
tillhör framkanten inom investeringar och bygger på 
den senaste kunskapen inom algoritmer samt artificiell 
intelligens för optimerad förståelse av marknaden. 
Resultaten av vår handel har skapat en attraktiv stabil 
avkastning med låga korrelationer till jämförelseindex 
och risknivåer som lämpar sig väl för optimering av stora 
diversifierade portföljer. 

Vi ser positivt på vårt erbjudande i konkurrens med 
andra alternativa investeringar. Det finns ett enormt 
inflöde av kapital som bidrar till att det är svårt för kapital
förvaltare att hitta värde bland nu högt värderade fastig
heter och bolag. Vi har en historisk korrelation nära noll 
eller till och med negativt jämfört med flera stora aktie
index och vi vet att tillgångsslagen i stora portföljer 
behöver vara differentierade för att vara anpassade för 
stabil långsiktig avkastning med låg risk. Speciellt i tider 
för globalt fallande aktiemarknader som kan förorsakas 
av politiska händelser och säkerhetshot.

Valutamarknaden
Den elektroniska Forexmarknaden bildades 1971 och 
omfattar numera huvuddelen av den internationella 
handeln med valutor. Den skapades i samband med att 
man inom den internationella valutahandeln mellan 
banker övergick från att hantera fasta valutakurser till 
rörliga. Detta innebar att centralbankernas roll blev 
 viktigare eftersom växelkurser kom att bestämmas som 
förhållandet mellan tillgång och efterfrågan. 

Forexmarknaden är världens största marknad med 
en kontinuerlig tillväxt sedan starten 1971, detta tack 
vare en tilltagande globalisering samt att man i många 
länder valt att avskaffa restriktioner för valutahandel. 
Hela marknaden omsatte ca 5 088 miljarder USD per 
dygn under 2016 jämfört med ca 3 971 miljarder USD 
dagligen under 2010 (källa: Bank for International 
 Settlements). Den kraftiga ökningen anses bero på 
ökad handelsandel i spekulativa syften.

Genova FX
Handelssystemet Genova FX™ använder omfattande 
teknisk analys för att kontinuerligt vaska fram olika 
sorters information som underlag för handelsmöjligheter. 
Till skillnad från traditionella analysmetoder, som ofta 
bygger på mer eller mindre standardiserade indikationer 
för köp och säljsignaler, använder Genova FX™ en 
stor mängd adaptiva indikatorer. Dessa utvärderas av 
algoritmer som delvis består av artificiell intelligens. 
Resultatet används sedan för att producera statistiskt 
verifierade handelsstrategier för handel under korta 
handelsintervall. 

Marknadsöversikt



6

Emissionsbelopp 13 184 982 SEK

Företrädesrätt Rätt att teckna sig för aktier skall med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, 
varvid en (1) teckningsrätt skall erhållas för en (1) befintlig aktie. Två (2) tecknings
rätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Teckningskurs 7,75 SEK per aktie

Bolagsvärde före Erbjudandet Cirka 31,3 MSEK (3 402 577 aktier x 9,20 SEK per aktie, baserat på 
 stängningskursen den 28 september)

Exempel En aktieägare som innehar 1 000 aktier på avstämningsdagen erhåller  
1 000 teckningsrätter. Dessa ger rätt att teckna 500 nya aktier á 7,75 SEK per aktie, 
dvs. mot en total likvid om 3 875 SEK

Avstämningsdag 13 oktober 2016

Teckningsperiod 17 oktober – 31 oktober 2016

Teckning utan företrädesrätt Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter kan göras under 
teckningsperioden. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av 
 avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna

1. Teckningsrätter distribueras
Rätt att teckna sig för aktier skall med 
företrädesrätt tillkomma Bolagets aktie
ägare, varvid en (1) teckningsrätt skall 
erhållas för en (1) befintlig aktie

2. Så här utnyttjas teckningsrätter
Två (2) teckningsrätter berättigar till 
 teckning av en (1) aktie för 7,75 SEK per 
aktie. Teckning av nya aktier ska ske 
under tiden från och med den 17 oktober 
2016 till och med den 31 oktober 2016.  

Villkor och information

Oktober

11 27 3112 13 17

Sista dag för handel i 
FXI:s aktier inklusive 
rätt att delta i 
företrädesemissionen

Sista dag  
för handel i 
teckningsrätter

Tecknings
periodens 
slut

Första dag för handel i 
FXI:s aktier exklusive 
rätt att delta i 
företrädesemissionen

Avstämningsdag för deltagande i  
företrädesemissionen, dvs. aktieägare 
som är registrerade i Bolagets aktiebok 
denna dag erhåller teckningsrätter

Teckningsperiodens 
start och första dag 
för handel i 
teckningsrätter

1

Aktie

1

Tecknings-
rätt

En (1) aktie ➞ En (1) teckningsrätt

1

Aktie

2

Tecknings-
rätter

Två (2) teckningsrätter   + 7,75 SEK = En (1) aktie



Teckningskurs: 7,75 SEK
Teckningsperiod: 17 oktober – 31 oktober 2016
Betalning för tilldelade aktier:  I enlighet med anvisningar på erhållen  avräkningsnota

Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till: 

Mangold Fondkommission AB 
Emissioner: FX International
Box 55691
102 15 STOCKHOLM
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr, 114 34 Stockholm
Tel: 08503 015 80/Fax: 08503 015 51
Email: ta@mangold.se

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Observera att anmälan är bindande samt att endast en 
 anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Undertecknad önskar härmed utan stöd av teckningsrätter teckna aktier emitterade av FX International AB (publ) 
(”FX International”) i enlighet med informations memorandum daterat den 14 oktober 2016.  

Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Mangold Fondkommission 
AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt nedan. Besked om eventuell tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräk
ningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. 
Anmälningssedel ska vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00 den 31 oktober 2016.

Jag/vi önskar utan stöd av teckningsrätter teckna:

Aktier i FX International till teckningskurs 7,75 SEK per aktie.

Kryssa/fyll i korrekt alternativ nedan:

 Undertecknad har utnyttjat teckningsrätter för teckning av aktier i FX International.

 Undertecknad har ej utnyttjat teckningsrätter för teckning av aktier i FX International

Vid tilldelning ska tecknade aktier levereras till nedanstående VPkonto/servicekonto eller depå. Alla uppgifter avseende anmälaren nedan är obligatoriska.  
Vänligen texta:

VPkonto/Servicekonto/depå Bank/förvaltare

Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid Datum

Efternamn, Förnamn/Firma Epostadress

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndarens)

Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Namnförtydligande

Obligatoriska uppgifter för förhindrande av penningtvätt (punkt 1–3)
1. Politiskt utsatt ställning
Vänligen kryssa i korrekt alternativ nedan, huruvida ni (enligt punkt 18 under viktig information på omstående sida) är en person i politisk utsatt ställning, eller ej.

 JA  NEJ

Om ja, vänligen fyll i blanketten ”Person i politiskt utsatt ställning” som finns att ladda ner på Mangolds hemsida, www.mangold.se.

2. Vidimerad kopia på giltigt ID-handling
Om teckningen avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR, eller tecknas av en person bosatt utomlands (oavsett tecknat belopp), ska en vidimerad kopia på  
giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och  
telefonnummer för att giltig. För juridisk person ska även ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, ej äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. 
Därtill ska avsnittet ”Ägare” nedan fyllas i.

3. Ägare – obligatoriskt vid juridisk person

 Det finns ingen fysisk eller juridisk person med en röst eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas).

Om det finns enskilda ägare med en röst eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas), ange dem nedan.

Ägare Personnummer/organisationsnummer Innehav aktier % Innehav röster %

I det fall någon av ovanstående delägare är en juridisk person, finns det någon enskild eller juridisk person med röst eller ägarandel större än 25 procent (både direkt 
och indirekt ägande räknas) i ovanstående juridiska peron(er)?

 NEJ  JA – ange vem/vilka nedan

Ägare Personnummer/organisationsnummer Innehav aktier % Innehav röster %

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

Teckna online på  
www.mangold.se



Mangold Fondkommission AB
Emissioner

Svarspost
Kundnummer 122 360 900
SE110 05 Stockholm
Sweden

Frankeras ej.

FXI betalar
portot.

Vik här och tejpa ihop

VIKTIG INFORMATION

1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 5565851267, 
(nedan Mangold, för adress och telefon se denna anmäl
ningssedels framsida) är ett värdepappersbolag under 
Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet 
består i att tillhandahålla emissionstjänster och tjänster av
seende finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av 
att på uppdrag från emittenter eller dess ombud och bolag 
i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av 
anmälningssedlar betalningar och tilldelning 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 till
delade finansiella instrument och kontoförning av dessa till 
anvisade VPkonton och depåer. Det eventuella courtage 
som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den 
som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälnings
sedels framsida.  

2. De risker som följer med 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 anmälningssedels framsida. 
Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella 
instrument som en anmälningssedel avser, uppmanas att 
noga läsa den information som upprättats i samband med 
det enskilda erbjudandet.

4. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuellt informations
material, 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 anmälnings
sedeln 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 anmälningssedels framsida 
och av den information som upprättats med anledning av 
ett enskilt erbjudande.  

7. Uppgifterna i anmälningssedeln kan komma att behandlas 
enligt personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det 
uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Kunden 
kan skriftligen en gång per år begära att få information om 
vilka personuppgifter om kunden som behandlats. Under
tecknad är vidare införstådd med att Mangold, till följd av 
svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift, handels
regler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara 
 skyldigt att lämna ut uppgift om det lämnade uppdraget 
och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att 
tillhandahålla Mangold sådana uppgifter.

8. Mangold ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommuni
kations eller posthantering i samband med inlämnandet av 
anmälningssedeln.

9. VPkonto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkommis
sionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälnings
sedeln. Observera att det för tecknare med depå hos 
Mangold kan krävas att det finns tillräcklig likvid på depån 
senast sista teckningsdagendagen för att inte rätten till till
delning ska riskera att gå förlorad. För tecknare med depå 
hos Mangold dras likvid automatiskt efter att tilldelnings
beslutet fattats vilket normalt sker ett par dagar efter sista 
teckningsdagen.

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 avräk
ningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna 
på denna.

12. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivan
de av denna anmälningssedel inte blir kund hos Mangold. 
Mangold kommer med andra ord bl.a. inte att kundkategori
sera dig eller att genomföra en passandeprövning avseende 
din teckning 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 teckningsanmälan. Om du inte skulle vara nöjd med 
det svar du får, kan du sedan skriftligen kontakta Mangolds 
klago målsansvarig på den adress, telefaxnummer som 
 anges på framsidan av anmälningssedeln, eller till epost
adress klagomalsansvarig@mangold.se.

15. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utan
för 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. Emissionen och denna anmälningssedel riktas inte, varken 
direkt eller indirekt, till personer med hemvist i USA,  Kanada, 
Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Schweiz, 
Singapore eller Sydafrika. Emissionen riktar sig inte heller 
till personer vilkas deltagande förutsätter prospekt, regist
rering eller andra åtgärder. Denna anmälningssedel eller 
andra till nyemissionen hänförliga dokument får inte distri
bueras i land där sådan distribution eller nyemissionen krä
ver  åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler 
i  sådant land. 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 respek
tive 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, 
 ledningsposition i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, 
 vänligen kontakta Mangold.


