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Inbjudan till teckning av aktier
i Miris Holding AB (publ)
Mars 2016

Miris i världen
Miris Holding AB (publ), org. nr 556694-4798, (hädanefter
”Bolaget” eller ”Miris”) är moderbolag i en koncern där de
helägda rörelsedrivande dotterbolagen Miris AB, LO Sjaunja
AB och Miris India Pvt. Ltd ingår. Miris inbjuder härmed
sina aktieägare och allmänheten att teckna aktier i Bolaget
i enlighet med villkoren i detta informationsmemorandum
(”Erbjudandet”). Ytterligare information om Bolaget finns
tillgänglig på www.miris.se.

Miris vision är att bidra till ökad global folkhälsa genom att fler och fler barn
och vuxna ska ha tillgång till mjölk av hög kvalitet. Visionen ska uppnås
genom att 1) stödja sjukvården i nutrition av för tidigt födda barn, samt 2)
stödja mejeriindustrin i processkontroll av mjölk.

•

Avstämningsdag: 10 mars 2016

•

Emissionsvillkor: Två (2) gamla aktier ger rätt att teckna en
(1) ny aktie

•

Emissionsbelopp: Maximalt 19,7 mkr

Miris affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja instrument för mjölkanalys
på en global marknad. Huvudfokus ligger på marknaden för analys av
bröstmjölk till för tidigt födda barn. Tillverkningen sker till stor del via lokala
underleverantörer och försäljning sker till huvuddel via lokala/regionala
distributörer. Miris finns idag representerat antingen direkt eller indirekt
via lokala distributörer på samtliga viktiga marknader i Asien, Europa och
Sydamerika. Bolaget kommer inom kort att lämna in en ansökan till US
Food and Drug Administration (FDA) för att erhålla tillstånd att sälja sitt
analysinstrument på den amerikanska marknaden. Hittills har knappt 500
Miris-instrument sålts världen över.

•

Övertilldelningsoption: Maximalt 2 mkr (25 000 000 aktier)

Bolagets kontor och laboratorium ligger i Uppsala.

•

Garanti och teckningsåtaganden: 15,8 mkr motsvarande
80 % av emissionen

•

Teckningskurs: 8 öre per aktie

•

Ökning antalet aktier: 246 876 046 aktier

•

Teckningsperiod: 14 - 31 mars 2016

•

Handel i teckningsrätter: 14 - 29 mars 2016

•

Handelsplats: AktieTorget (under kortnamn MIR)

Erbjudandet i sammandrag

Risker
En investering i Miris Holding AB (publ) utgör en möjlighet att ta
del av en framtida värdeutveckling. Allt företagande och ägande
av aktier är dock förenat med ett visst mått av risktagande
och en investering ska ses i detta perspektiv. Bolaget
utsätts för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer avseende
verksamheten, vilka kan ha en negativ inverkan på framtida
intjäningsmöjligheter. Vid en bedömning av en investering i
Bolaget är det av vikt att beakta ett antal riskfaktorer. I detta
memorandum beskrivs, utan inbördes rangordning, och utan
anspråk på att vara heltäckande, några av de riskfaktorer och
viktiga förhållanden som bedöms ha betydelse för Bolagets
framtida utveckling. Riskerna som beskrivs är inte de enda
risker som Bolaget och dess aktieägare står inför utan en
samlad utvärdering måste även innefatta övrig information i
memorandumet samt en allmän omvärldsbedömning.

Övrigt
Styrelsen ansvarar för denna broschyr och har vidtagit rimliga
åtgärder för att säkerställa att den information som lämnas
enligt dess uppfattning överensstämmer med fakta och att
ingenting utelämnats som med sannolikhet kan påverka
bedömningen av Bolaget. Detta dokument har inte granskats
och godkänts av Finansinspektionen.

every drop counts

ULF BOBERG
VD

VD:s strategiska mål – Fokus på analys
av bröstmjölk
 Godkänd FDA-ansökan, öppnar USA-marknaden
 Standardlösning (syntetisk bröstmjölk) för löpande instrumentkontroll
 Marknadsstudier tillsammans med opinionsledande neonatalläkare
 Anpassning av analysinstrumentet till klinisk vardag

Bakgrund och motiv
Bakgrund
Bröstmjölk är det viktigaste näringsämnet för nyfödda barn. Speciellt viktig är
den för sjuka och för tidigt födda barn, som vårdas på sjukhus. Sverige ligger
i framkant av utvecklingen att praktisera s k individuell nutrition till för tidigt
födda barn, vilket innebär att analysera bröstmjölkens näringsinnehåll för att
kunna matcha det till varje barns behov.
Miris två huvudprodukter – Human Milk Analyzer (HMA) och Dairy Milk
Analyzer (DMA) – bygger på en kombination av infrarött ljus och innovativ
programvara för att mäta kvalitet på mjölk som födoämne. Teknologin är
skyddad av patent och minst sju försäljningsår med patentskydd återstår.
Bolaget kommer även att patentskydda vidare utveckling och förbättringar av
den befintliga teknologin för att ytterligare förlänga skyddet.
Miris analysinstrument används idag inom sjukvården för analys av bröstmjölk
till för tidigt födda barn, samt inom mejeriverksamhet för att bestämma
kvalitet och betalningsgrundande sammansättning på levererad mjölk samt
för kontroll av vissa processparametrar.
Året 2015 karaktäriserades av produktionsomläggning, fokus på kvalitet och
uppbyggnad. Bolaget har genomfört en genomgripande kvalitetshöjning
av produkten och produktionsprocessen, byggt om försäljnings- och
marknadsorganisationen till att bli proaktiv samt slutfört de regulatoriska
studier som krävdes för en FDA-ansökan. Via intensiv marknadsnärvaro har
mycket ny kunskap om marknaden, kunder och konkurrenter inhämtats.
Interaktionen med den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) och
testklinikerna i USA har varit mycket givande.

Med det uppgraderade högkvalitativa analysinstrumentet är Miris nu väl
positionerat för att ta nästa steg och expandera sin verksamhet på flera
marknader. För det krävs dock expansionskapital och därför vänder sig nu
Miris till gamla och nya ägare för stöd i en nyemission.

Motiv och användning av emissionslikviden
Förändringar som genomförts under 2015 har givit Miris ett teknologiskt
försprång inom analys av bröstmjölk. För att även lyckas kommersiellt måste
Bolaget kapitalisera på det nedlagda arbetet 2015 och öka tempot för att
öppna flera marknader. Ökade marknadsaktiviteter är en investering för
framtida intäkter och lönsamhet. Därför behöver Miris expansionskapital
för att inte missa det fönster som nu står öppet och där konkurrensen är
marginell.
Emissionslikviden kommer att användas för att:
 slutföra ansökningsprocessen visavi FDA för marknadsgodkännande i USA
samt arbeta med motsvarande ansökningar på andra marknader,
 utveckla en standardlösning (syntetisk bröstmjölk) som kunden använder
för att kontrollera HMA:ns kalibrering över tid,
 öka samarbetet med internationella opinionsbildande neonatalläkare
under 2016 i främst Europa och USA, och under 2017 på fler marknader,
 ytterligare anpassa bolagets instrument för bröstmjölksanalys, HMA, till
klinisk vardag
 ta nästa steg för att förbättra produktionsprocessen ytterligare, med målet
att optimera kostnadssidan, förbättra användarvänligheten samt korta
leveranstiderna.
Vidare kommer emissionslikviden att användas för fortsatt uppbyggnad av en
proaktiv, kundorienterad, kostnadseffektiv och målmedveten försäljnings- och
marknads-organisation, både internt och externt.
Den framtida marknaden för analys av bröstmjölk, i totalt installerat
värde, beräknas till 3,5 - 4 miljarder kr. Bolaget har de senaste åren haft sin
huvudsakliga försäljning inom detta marknadssegment. Det är styrelsens och
ledningens bedömning att marknaden för analys av bröstmjölk fortfarande är i
sin linda och har potential att utvecklas mycket bra under de kommande åren.
Efter ett år av uppgradering och omläggning av produktionsprocessen
och därmed produktkvalitén ser styrelsen och ledningen med tillförsikt på
framtiden. De närmaste åren kommer dock att vara helt avgörande för hur
väl Miris kan positionera sig och utnyttja sitt försprång på en växande HMAmarknad. Med stöd av den nyligen annonserade kapitalanskaffningen för
expansion är det styrelsens och ledningens bedömning att 2016 kan komma
att generera ett positivt kassaflöde i slutet av året. Därefter har Miris goda
möjligheter till lönsamhet från 2017 och framgent.

KRISTINA MEDIN
FÖRSÄLJNING OCH MARKNAD

donerad mjölk från mödrar som har mer än deras eget barn behöver. Den
donerade mjölken behöver ofta berikas för att möta det prematura barnets
specifika näringsbehov. Det är då värdefullt att kunna analysera mjölkens
näringsinnehåll istället för att vara hänvisad till att göra en standardiserad
berikning, där den naturliga variationen i mjölkens sammansättning inte
kan tas hänsyn till. Det för tidigt födda barnet är mycket känsligt för felaktig
berikning då både för mycket som för lite av t ex protein kan ge biverkningar.
Nutrition till för tidigt födda barn är därmed ett område med stora behov och
stor förbättrings- och utvecklingspotential.

Många forskningsstudier visar att felbehandling kan ge långtidseffekter både
hos individen och för samhället. För att nämna några negativa effekter, så
har undernäring hos prematura kopplats till ökad risk för hjärt-kärl sjukdom i
vuxen ålder och negativ påverkan av kognitiv utveckling (Arbitol et al, 2013/
Stephens et al, 2009). För hög berikningsnivå är kopplat till bl a utveckling av
NEC, en tarminflammation som kan vara livshotande (Hay, 2008).
Marknaden för analys av bröstmjölk bedöms vara i sin linda, men med
stor tillväxtpotential. För tidigt födda barn vårdas på särskilda avdelningar
(Neonatal Intensive Care Unit, NICU). Miris bedömer att det finns mellan 15
000 - 25 000 NICU:s globalt. I Asien finns speciella institutioner som analyserar
bröstmjölk till barn, så kallade Mummy Care Centers (MCC). Vidare bedömer
Bolaget att det finns mellan 15 000-20 000 MCC:s. För mödrar som donerar
bröstmjölk finns så kallade Human Milk Banks (HMB). Idag finns det cirka
570 HMB:s världen över. Med cirka 30 000 - 40 000 unika kunder för analys av
bröstmjölk, estimerar Bolaget det totalt installerade värdet till 3,5 - 4 miljarder
kr.
Ett marknadsgodkännande för den amerikanska marknaden från FDA är ett
strategiskt mycket viktigt steg för en långsiktig uthållig tillväxt för bolaget.
Marknaden för analys av mejerimjölk är svårare att uppskatta eftersom Miris
inte erbjuder hela sortimentet som denna marknad efterfrågar.
Analysen används främst för processanalys vid förädling av mjölk, som
betalningsgrundande analys, och för att upptäcka fusk genom utspädning.
Miris finns idag på alla kontinenter förutom Nordamerika (USA). Asien
med Kina är i särklass Miris största marknad just nu. Målet är att expandera
försäljningen till några riktigt betydelsefulla och stora marknader som
Brasilien, Indien, Indonesien och USA. Europa kommer även i framtiden att
vara en mycket viktig marknad för Miris där bolaget utvecklar sitt samarbete
med ledande opinionsbildande läkare inom vård av för tidigt födda barn.

Konkurrenter
Den globala marknaden för mätinstrument och utrustning för analys av mjölk
omfattar fysikaliska metoder samt kemiska metoder. De fysikaliska metoderna
inkluderar olika typer av IR (infraröd)-spektroskopi, som Miris instrument, och
enklare metoder som ultraljud.
Idag är konkurrensen inom analys av bröstmjölk marginell och består oftast
av kemiska metoder som i jämförelse med fysikaliska kräver mycket personal,
tillgång till laboratorier samt är kostsamma och tidskrävande. Inom analys
av mejerimjölk är däremot konkurrensen hård med många tillverkare av IRinstrument, bl a danska FOSS som har cirka 50% av världsmarknaden.

Mot USA och stora marknader

Följande fem konkurrensfördelar bedöms som viktiga framgångsfaktorer för
Miris analysinstrument inom bröstmjölkssegmentet:

Den kommersiella potentialen är mycket stor både för Miris HMA och DMA.
De närmaste åren kommer Bolaget fortsatt att vara verksamt inom båda
marknadsområdena, dock med större fokus på HMA.

 Mycket små provvolymer krävs för analys

Varje år föds cirka 15 miljoner barn för tidigt, vilket motsvarar ca 11% av
alla födslar i världen (Blencowe et al, 2013). Läkare världen över är överens
om att bröstmjölk är den bästa näringen för för tidigt födda barn. Det är
dock inte alltid så att moderns egen mjölk räcker till och då kan barnet ges

 Minimal beredning av mjölkprover
 Analysresultat inom en minut
 Litet och portabelt
 Kräver inte kalibrering hos kunden

ELIN HALLÉN
LINA JONSSON
T I L LV E R K N I N G O C H P R O D U K T I O N

R E G U L AT O R Y O C H
MYNDIGHETSREGLER/
K VA L I T E T S A R B E T E

Klinisk anpassning – bättre
användarvänlighet

HMA en erkänd kvalitetsprodukt
inom neonatalvården

Miris analysinstrument är ett högteknologiskt precisionsinstrument
som utnyttjar mid-infrarött ljus (mid-IR) för analys av mjölkens innehåll
av fett, proteiner och kolhydrater. Instrumentet består av olika delar där
analyskyvetten med en mid-IR-ljuskälla, flödescell och detektor utgör kärnan.

Ett av de övergripande målen under 2016 är att vinna bredare acceptans
för HMA:n som analysinstrument inom nutrition av för tidigt födda barn.
Miris arbetar med att kvalitetsstämpla instrumentet dels via ansökan till US
Food & Drug Administration (FDA), dels genom att förenkla användarens
validering av instrumentets funktionalitet. Dessutom kommer Bolaget
genomföra flera öppna samarbeten med ledande neonatalläkare.

Bolaget arbetar med en handfull underleverantörer där flertalet
av komponenterna är specialtillverkade efter Miris specifikationer.
Analyskyvetten byggs separat och monteras därefter samman med kretskort
och display till ett fungerande instrument. Det slutmonterade instrumentet
levereras till Miris för kalibrering, tester och kvalitetskontroll i Bolagets
produktionslaboratorium. Samma analyskyvett används för de båda
varianterna av analysinstrumenten, HMA och DMA. Differentieringen består
i en anpassning till användningsområdet genom kalibrering med bröstmjölk
respektive komjölk.
Mjölk som har varit fryst eller lagrad måste homogeniseras innan analys med
mid-IR för att få ett korrekt resultat. Homogeniseringen behövs för att slå
sönder aggregat av mjölkkomponenter som kan ha bildats. Miris har tagit fram
en homogenisator, Miris Sonicator, som ofta säljs som ett tillbehör till HMAinstrumentet då mjölkbankerna förvarar mjölken frusen. De ingående delarna
i Miris Sonicator tillverkas och monteras av Miris underleverantörer och varje
enhet sluttestas i Miris laboratorium innan försäljning.
Efter ett intensivt och lyckosamt arbete under 2015 med att höja kvaliteten
på både ingående komponenter och tillverkningen av främst analyskyvetten,
kommer 2016 innebära vidare produktutveckling av hela analysinstrumentet
och även av Miris Sonicator.
HMA:n ska nu utvecklas till ett mer modernt och kliniskt anpassat instrument,
där stort fokus kommer läggas på användarvänlighet. Instrumentet får en
uppdaterad, modern yttre design i ett material som är lätt att hålla rent. Den
nya uppgraderade analyskyvetten kommer att ingå, samt ny modern mjukvara
som bygger på bolagets patentskyddade algoritmer. Instrumentskärmen
kommer ha pekfunktion, mjukvaran blir mer intuitiv och tidsenlig och
underlättar för användaren att analysera prover. Resultatet kommer enkelt
kunna exporteras till andra program och skrivas ut. Instruktionsfilmer för
användaren kan visas direkt på instrumentskärmen.
Miris Sonicator ska bli mer kompakt, mycket lättare och få en mer modern
design. Storleksmässigt kommer den överensstämma med analysinstrumentet
genom att bantas från 11 kg till 3 kg. Designen ska liksom för HMA anpassas till
en klinisk miljö med fokus på hygien. Produktens användarvänlighet höjs och
bl a isoleringen av skåpet förbättras för att därigenom dämpa ljudvolymen,
vilket förbättrar arbetsmiljön.

Det huvudsakliga arbetet under 2015 har varit inriktat på att inhämta
underlag för en ansökan till FDA om godkännande av Miris HMA. Syftet är
att därmed kunna lansera instrumentet på den amerikanska marknaden.
För detta ändamål har ett antal studier genomförts vid kliniker i USA och
data därifrån sammanställs nu och ska komplettera Bolagets ansökan
under första delen av 2016. Ett godkännande från den amerikanska
myndigheten kommer att väga tungt även på många andra marknader
och ansökan har högsta prioritet i Bolagets verksamhet.
Bolaget ska även ta fram en kommersiell standardlösning för användarens
löpande kontroll av HMA:ns kalibrering. Standardlösningen är en syntetisk
bröstmjölk som är standardiserad med avseende på innehåll av fett,
protein och kolhydrater. Att en sådan kontrollprodukt finns tillgänglig för
instrumentet är regulatoriskt krav i USA och Bolaget ser också att det är en
viktig förutsättning för att instrumentet på bred front ska accepteras för
användning inom neonatalvården även på övriga marknader.

För att klara de yttre regulatoriska kraven, från bland andra FDA, arbetar
Bolaget enligt ISO 13485 och ISO 9001.

Intresseanmälan för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter i Miris Holding AB (publ)
Skicka, faxa eller maila inskannad till:
Avanza AB
Att: Emissioner/Miris
Box 1399
SE-111 93 STOCKHOLM
Besöksadress: Regeringsgatan 103
Tel: 08 - 409 421 22/Fax: 08 – 149 357
Email: corpemissioner@avanza.se

Erbjudandet:
Anmälningsperiod: 14 -31 mars 2016, kl. 17:00
Teckningskurs: 0,08 SEK
Betalning utan stöd av teckningsrätt: Enligt instruktion
på avräkningsnotan, ca 2 bankdagar efter utsänd
avräkningsnota.

Anmälningssedeln skall användas av de som önskar anmäla sitt intresse för teckning av aktier utan stöd av
teckningsrätter. För fullständig information, inklusive principer för tilldelning, se memorandumet utgivet av styrelsen i
Miris Holding AB (publ) (”Miris”) i mars 2016.
Anmälan:
Undertecknad anmäler sig härmed, enligt villkoren i memorandumet, utgivet av styrelsen i Miris i mars 2016,
för att teckna ___________________ aktier av B till en kurs om 0,08 SEK per aktie eller det lägre antal aktier som
tilldelas undertecknad.
Courtage utgår ej. Observera att anmälan är bindande.
I det fall undertecknad även tecknat aktier med företrädesrätt, ange hur många aktier här: _________________
Betalning skall ske enligt instruktion på avräkningsnota som skickas ut till dem som erhåller tilldelning.
I det fall undertecknad erhåller tilldelning skall tecknade aktier levereras till nedanstående VP-konto eller depå
VP-konto

Bank/förvaltare

Depå

Bank/förvaltare

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller är ett investerarsparkonto var vänlig kontakta din förvaltare
för teckning av dessa aktier.
Undertecknad är medveten om och medger att:

Anmälan är bindande och endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den senast daterade beaktas.

Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Avanza Bank AB befullmäktigas att för
undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt villkor i memorandumet utgivet av styrelsen i Miris Holding AB i mars 2016.
Personnummer/Organisationsnummer

Telefon dagtid

Efternamn/Firma

Förnamn

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) 1)

Postnummer

Datum samt Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndarens)

Namnförtydligande

E-post

Ort

Land (om annat än Sverige)

Om teckningens belopp överstiger EUR 15 000 och tecknaren inte är bosatt på sin folkbokföringsadress, skall en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att
anmälningssedeln skall vara giltig. Juridisk person som tecknar för ett belopp som överstiger EUR 15 000 skall alltid en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling för behörig
firmatecknare medfölja anmälningssedeln för att den skall vara giltig. Juridisk person ska även fylla i informationen under avsnittet ”ÄGARE” på omstående sida för att anmälningssedeln.
ska vara giltig.

Viktig Information
1. Avanza Bank AB (org. nr 556573-5668) (Avanza Bank) är ett
bankaktiebolag som i enlighet med lagen om bank- och finansieringsrörelse
har tillstånd att bedriva bankrörelse, vilket bland annat innefattar rätt att
tillhandahålla betaltjänster. Vidare har Avanza Bank tillstånd att bedriva
värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden, samt tillstånd
att bedriva pensionssparrörelse enligt lagen om individuellt pensionssparande
(IPS). Avanza Bank står under Finansinspektionens tillsyn. Det uppdrag som
Avanza Bank erhåller från de som inger undertecknade anmälningssedlar
utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel lämnar fullmakt till
Avanza Bank 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 VPkonton och depåer. Det ev. pris som utgår för det uppdrag som Avanza Bank
erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna
anmälningssedels framsida.

8. Uppgifterna i anmälningssedeln kan komma att behandlas enligt
Personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas
genom anmälningssedeln. Tecknaren kan skriftligen en gång per år begära att
få information om vilka personuppgifter om tecknaren som behandlats.
Undertecknare av anmälningssedel är vidare införstådd med att Avanza Bank,
till följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift, handelsregler eller
avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att lämna uppgift om det
lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Avanza Bank
skyldig att tillhandahålla Avanza Bank sådana uppgifter.
9. All information rörande Avanza Banks tjänster tillhandahålls på svenska.
10. Avanza Bank ansvarar ej för tekniska fel eller fel i telekommunikationseller posthantering i samband med inlämnande av anmälningssedel.
11. VP-konto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid
inlämnandet av anmälningssedeln.
12. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna
anmälningssedel.

2. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som
denna anmälningssedel avser framgår av den information som tagits fram
med anledning av den transaktion som denna anmälningssedel avser. Ett
urval av dessa risker finns i verksamheten, i affärsmodellen, finansiering och
geopolitisk oro.

13. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas
utan avseende.
14. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna
anmälningssedel inte kommer att bli kund hos Avanza Bank. Avanza Bank
kommer därmed bland annat inte att kundkategorisera dig eller att genomföra
en passandeprövning i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende er teckning av aktier i denna emission.

3. Erbjudandet riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare bosatta i
USA, Hongkong, Kanada, Japan eller Singapore eller i andra länders vars
deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder
än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i något land
där distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller
strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med
ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

15. Reklamation mot Avanza Banks utförande av det uppdrag som lämnats till
Avanza Bank genom ingivande av anmälningssedel skall ske utan oskäligt
uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra
påföljder gällande mot Avanza Bank gå förlorad.

4. 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 ett
enskilt erbjudande.

16. Eventuella klagomål i anledning av Avanza Banks hantering av
anmälningssedel som ingivits till Avanza Bank kan skriftligen ställas till Avanza
Banks klagomålsansvarig på den adress, det telefaxnummer som anges på
framsidan av anmälningssedeln.

5. Utöver vad som angivits ovan samt i informationsmaterialet 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 Avanza Bank.

17. Om du vill ha råd angående ett klagomålsärende med någon utanför
Avanza Bank kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå,
Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din
kommun. Du kan även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden
och/eller allmän domstol.

6. Det uppdrag som lämnas till Avanza Bank enligt anmälningssedeln och det
finansiella instrument som anmälningssedeln avser omfattas inte av den
ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen.

18. Avanza Bank följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell
svensk rätt äger tillämpning på Avanza Banks erhållna uppdrag och allmän
svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domst

7. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande
framgår av denna anmälningssedels framsida och av den information som
upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande.

ÄGARE
Det finns ingen enskild ägare med en röst- eller ägarandel till mer än 25% av röst-/ägarandelarna eller motsvarande.
Om det finns enskilda ägare med en röst- eller ägarandel till mer än 25% av röst-/ägarandelarna eller motsvarande, ange dem nedan.
ÄGARE
PERSONNR/ORG.NR
INNEHAV AV AKTIER %

INNEHAV RÖSTER %

Det finns ingen enskild ägare som kontrollerar mer än 25 % av röst- eller ägarandelarna eller motsvarande
Om någon av ovanstående delägare är en juridisk person, vänligen ange vem som i sådan delägare har en röst- eller ägarandel till mer än 25%. Redovisa ner till en eller flera fysisk person/er.
ÄGARE
PERSONNR/ORG.NR
INNEHAV AV AKTIER %
INNEHAV RÖSTER %

VERKLIG HUVUDMAN
Ja

Nej

Finns det någon annan person än ägare angivna ovan som på annat sätt utövar kontroll över den juridiska personen (s.k. verklig huvudman)?

VERKLIG HUVUDMAN

PERSONNR/ORG.NR

ADRESS (OM EJ SVERIGE)

LAND (OM EJ SVERIGE) INNEHAV RÖSTER %

PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING
Fysiska personer
Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?
Med PEP avses person som till exempel har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat, statligt eller mellanstatligt organ eller bolag.
Ja

Nej

Om Ja, vänligen fyll i PEP-blanketten som finns på www.avanza.se.

Är du närstående, känd medarbetare eller har en nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?
Ja

Nej

Om Ja, vänligen fyll i PEP-blanketten som finns på www.avanza.se.

Juridiska personer
Är någon av ovanstående personer eller firmatecknare en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?
Med PEP avses person som till exempel har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat, statligt eller mellanstatligt organ eller bolag.
Ja
Nej
Om Ja, vänligen fyll i PEP-blanketten som finns på www.avanza.se.

Är någon av ovanstående eller firmatecknaren närstående, känd medarbetare eller har en nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?
Ja

Nej

Om Ja, vänligen fyll i PEP-blanketten som finns på www.avanza.se.

