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quiztjänst med gamification
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Inbjudan att teckna aktier med företrädesrätt i 

Red Reserve Entertainment AB (publ)

Motiv för emissionen
Vid fulltecknad Nyemission tillförs Bolaget cirka 7,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden om cirka 
7,4 MSEK är (efter avdrag för  emissionskostnader om totalt cirka 0,3 MSEK) är framförallt avsedd att till hälften 
minska bolaget finansiella skulder och till hälften användas till att möjliggöra en framgångsrik lansering inter-
nationellt, huvudsakligen genom olika former av marknadsföring, samt vidareutveckling av den nya plattformen.

 
Det är styrelsens bedömning att Nyemissionen kommer att möjliggöra en utveckling av REDENT som gör Bolaget 

långsiktigt lönsamt och därmed kapabelt att leverera avkastning till sina aktieägare.
 

I det fall REDENT inte tillförs åtminstone cirka 5 MSEK, vilket är den lägsta nivå på emissionslikviden som krävs 
för att Bolaget ska kunna genomföra utvecklingen enligt plan, finns risk att Bolaget i väsentlig grad måste revidera 

utvecklingsplanerna.

Viktig information
Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till Red Reserve 

Entertainments memorandum och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investerings-
beslut. Varje beslut att investera i Red Reserve Entertainment bör grunda sig på en bedömning av 
innehållet i memorandumet i dess helhet, vilket efter godkännande, kommer finnas tillgängligt på 

www.redreserveentertainment.com. 



• REDENT är ett koncernmoderbolag med tre dotterbolag: Mil-
lionMind Sweden Technology AB, Red Reserve AB (ett esport-
bolag under avveckling) samt det vilande bolaget QP Games AB. 
Den huvudsakliga operativa verksamheten drivs idag i dotter-
bolaget MillionMind. Totalt har koncernen i nuläget 6 anställda.  

• Bolagets vision är att på sikt bli världens främsta quiztjänst 
på nätet inom gamificationsektorn, med huvudfokus på 
försäljning business-to-business till stora och medelsto-
ra företag. Målet ska nås genom Bolagets egenutvecklade 
quizplattform, där det uttalade målet är att ha världens bäs-
ta verktyg för quiz och gamification. Ambitionen är att öka 
marknadsandelarna i Sverige och under 2019 etablera sig 
utomlands, med fokus på USA. Intäkterna beräknas huvud-
sakligen komma från licensavtal samt specialbeställningar 
av diverse slag.

• Gamification har sin grund i spelelement och spelmetodik, 
och handlar om att förstå vad det är som gör spel så engag-
erande och överföra den förståelsen till andra områden, till 
exempel marknadsföring. Enligt Bolagets uppfattning får 
allt fler företag upp ögonen för gamification och gör det till 
en del av sin verksamhet, både i Sverige och internationellt. 

• Bolaget genomför nu en nyemission om cirka 7,7 MSEK. 
Likviden är avsedd att användas till att stärka bolagets fi-
nansiella ställning samt att stärka dotterbolaget Million-
Minds organisation och  marknadsföring för  bolagets nyut-
vecklade quizplattform, både i Sverige och internationellt.  
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Red Reserve Entertainment i korthet

Erbjudandet i sammandrag
Avstämningsdag:  29 maj 2019

Sista dag för handel i Bolagets aktie inkl.  

rätt till teckningsrätt:  27 maj 2019

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget

 äger företräde att teckna aktier. Aktieägare har företrädesrätt att teckna   

 fem (5) aktier för varje två (2) innehavda aktier på avstämningsdagen den   

 29 maj 2019.

Teckningstid: 5 juni –  19 juni 2019

Teckningskurs för aktie: 0,25 SEK per aktie

Handel med teckningsrätter: På Spotlight under perioden 5 juni - 17 juni 2019 

Handel med BTA: På Spotlight under perioden 5 juni tills Bolagsverket registrerat 

 emissionen. Denna registrering beräknas ske omkring vecka 28.

Antal aktier i erbjudandet: 30 894 280 aktier

Antal aktier innan emission: 12 357 712 aktier

Bolagsvärde: Cirka 3,1 MSEK (beräknat som nuvarande antal aktier multiplicerat med 

 teckningskursen i Nyemissionen)

Emissionsvolym: 7 723 570 SEK

ISIN-kod aktier: SE0007158902

ISIN-kod teckningsrätter: SE0012677060

ISIN-kod BTA: SE0012677078
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Följ med oss på den 
nya resan! 
En väg, eller ett spår, mot ett mål är sällan rak. Även om man 
gärna vill ta den rakaste vägen mot målet möter man ständigt 
utmaningar och oförutsedda hinder som man måste ta sig runt 
för att nå fram fram till sin destination. Men nu har vi ett helt nytt 
tåg som ska ta oss dit vi vill. 

Vi har gjort en grundläggande analys av hela verksamheten och 
har nu genomfört en rad åtgärder som kommer att förändra my-
cket, både i det dagliga arbetet och i resultaträkningen.
 
Det absolut största och viktigaste initiativet, även investering- 
smässigt, är vår helt nya quiz- och kommunikationsplattform. Vi 
har utnyttjat alla våra lärdomar och vår mångåriga erfarenhet för 
att tillsammans med ett nytt, fantastiskt utvecklingsteam skapa 
ett quizverktyg som ska stå väl rustat för att möta alla utman-
ingar och krav som väntar under 2020-talet. Det nya teamet ger 
oss också helt andra möjligheter att utveckla nya funktioner, göra 
snabba förbättringar och uppfylla olika kunders detaljerade ön-
skemål väldigt snabbt, något som i viss mån saknades tidigare.

En avgörande komponent var också att skapa förutsättningar att 
verkligen kunna skala upp. Nu har vi ett verktyg där allt är intuitivt 
och tydligt och där man lätt kan hitta instruktioner och guidning 
om något är oklart. Vi erbjuder dessutom SaaS-produkter, det 
vill säga Software as a Service. Det innebär att användarna kan 
nyttja plattformen från vilken enhet som helst och var de än be-
finner sig. Med de förutsättningarna och vår nya quizplattform i 
ryggen är vi också redo för en satsning internationellt, med blick-
en framförallt riktad mot den enskilda marknad där gamification 
är överlägset störst – USA. Initialt kommer vi att använda oss av 
kostnadseffektiv digital marknadsföring, där vi framförallt ska 
säkerställa en hög rankning vid Google-sökningar samt annon-
sering. Till vår hjälp med utformningen av detta har vi också ex-
perter på både SEO (sökmotoroptimering) och USA-marknaden, 
med många års erfarenhet och framgångar inom SEO på den 
marknaden.

Huvudfokuset är fortsatt att först och främst bli lönsamma på den 
svenska och nordiska marknaden, men möjligheten att göra en 
parallell lansering utomlands skapar förutsättningar för en ex-
ponentiell tillväxt, på både kort och lång sikt.

Vi har även analyserat och förändrat vår prismodell för att un-
derlätta köpbeslutet och processen som leder fram till det. Vi 
har valt en modell som de allra flesta är vana vid när det gäller 
digitala tjänster och erbjuder numera en löpande licens med en 
lägre månadskostnad, motsvarande en prenumeration, och med 
endast 1 månads bindningstid.

Risken för företagen blir väldigt låg, det är lättare att komma ig-
ång och skulle det vara så att man i slutändan inte använder verk-
tyget i den omfattning som man har avsett är det enkelt att avslu-
ta licensen. Dessutom finns det tre olika licensupplägg, beroende 
på vilka behov man har. På så sätt blir verktyget mer attraktivt att 
testa för även mindre företag med begränsade resurser, medan 
stora koncerner fortfarande kan få ett paket “med extra allt”.

Vi har redan märkt stor skillnad i mottagandet och vi känner att 
vi har träffat rätt för att maximera möjligheterna att kunna öka 
antalet licenskunder avsevärt.

Många företag har förstått vikten av content marketing och allt 
fler får även upp ögonen för vilka starka effekter gamification kan 
ge. Dock räcker inte endast den vetskapen, utan en stor del av 

företagen har svårt att utforma kampanjer och marknadsföring-
sinsatser på ett sätt som ger resultat i form av bland annat fler 
kunder och större lojalitet. I en undersökning kring de nordiska 
företagens content marketing-arbete ansåg endast 50 % av före-
tagen som arbetar kontinuerligt med content marketing att de 
har gjort det framgångsrikt hittills. Så det finns en hel del utrym-
me för förbättring.

Gamification är en mycket effektiv metod för att verkligen få 
människors engagemang, oavsett om det handlar om marknads-
föring, ren kommunikation eller inlärning. Genom att krydda en 
i grunden engagerande kommunikationsform, som quiz är, med 
gamification får vi en effektiv kombination som kan lösa våra 
kunders olika kommunikationsutmaningar. Tack vare flexibi-
liteten i verktyget, med alla våra olika frågetyper och kampanjfor-
mat samt även designmässigt, så kan varje enskild kund utforma 
sina kampanjer utifrån sina egna önskemål och förmedla sina 
budskap på just det sätt som passar dem.

Förutom detta har vi även skapat en matris där man som kund 
kan se hur mycket man kan tjäna på en quizkampanj. Matrisen 
grundar sig på våra hundratals kampanjer och det genomsnit-
tliga utfallet från dem. Med den kunskapen i ryggen kan man se 
hur många leads ett förväntat utfall ger och vad det förväntas ge 
i ROI, något som kan underlätta ett köpbeslut för många företag.

Omvärldens inställning till gamification är också till vår fördel. 
Även om gamification som begrepp och dess effekter verkligen 
börjar spridas och få fäste är den outnyttjade potentialen fort-
farande enorm. Den globala gamificationmarknaden beräknas 
växa från knappt 7 miljarder USD 2018 till cirka 40 miljarder USD 
2024. 

Vi vet att vi har sagt det förut, men MillionMinds förutsättningar 
har de facto aldrig varit så goda som nu. Denna gång tänker vi 
undvika att komma med några konkreta löften – men med den 
nya skalbara plattformen, rätt medarbetare och samarbetspart-
ners samt en bättre prismodell finns det verkligen anledning att 
se ljust på framtiden – både på hemmaplan och på den interna-
tionella marknaden.

Välkommen att kliva på vårt nya tåg och följa med oss på resan.

Här är några av de kunder som valt att arbeta med oss:
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Villkor och anvisningar
FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
Den som på avstämningsdagen den 29 maj 2019 är aktieägare i Red Reserve Entertainment äger 
företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen i relation till tidigare innehav. Två  (2) befintliga 
aktier i Red Reserve Entertainment berättigar till teckning av fem (5) nya aktier till en kurs om 
0,25 kronor per aktie.
TECKNINGSRÄTTER
Aktieägare i Red Reserve erhåller för två (2) innehavda aktier fem (5) teckningsrätter. Det krävs en 
(1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.
TECKNINGSKURS
Teckningskursen är 0,25 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan ”Euroclear”) för rätt till deltagande i emis-
sionen är den 29 maj 2019.  Sista dag för handel i Red Reserve Entertainments aktie med rätt till 
deltagande med företrädesrätt i företrädesemissionen är den 27 maj 2019. Första dag för handel i 
Red Reserves Entertainments aktie utan rätt till deltagande med företrädesrätt i företrädesemis-
sionen är den 28 maj 2019.
TECKNINGSTID
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 5 juni 2019 
till och med den 19 juni 2019. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga 
och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares 
VP-konto utan särskild avisering från Euroclear. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning 
och betalning.
HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER
Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden den 5 juni 2019 
till och med den 17 juni 2019 . Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare 
med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Tecknings-
rätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt 
att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Red 
Reserve Entertainment på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas 
för teckning och betalning senast den 19 juni 2019 eller säljas senast den 17 juni 2019 för att inte 
förfalla värdelösa.
 EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 29 maj 2019 är regis-
trerade i den av Euroclear för Red Reserves räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emission-
sredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel och anmälningssedel 
för teckning utan stöd av teckningsrätter, aktieägarbrev samt en informationsfolder. Fullständig 
information i form av Informationsmemorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hem-
sida, redreserveentertainment.com och Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida www.
hagberganeborn.se, för nedladdning.
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare 
med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar regis-
treringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.
TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT
Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 19 
juni 2019. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som 
bifogas emissionsredovisningen, eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda 
anmälningssedeln enligt följande två alternativ:
1)      Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast 
den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. 
Särskild anmälningssedel ska då ej användas. Anmälan är bindande.
2)   Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredo-
visningen utnyttjas för teckning, t ex genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, ska den 
särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Ak-
tieägaren ska på anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier 
som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Om betalning sker på annat sätt än med den 
vidhängande inbetalningsavin ska VP-konto anges som referens. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Vid ingivande av fler än en anmälnings-
sedel från en och samma tecknare kommer endast den senast erhållna att beaktas. Särskild 
anmälningssedel kan erhållas från Hagberg & Aneborn Fondkommission på nedanstående tele-
fonnummer. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan 
och vara Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 19 juni 2019. 
Anmälan är bindande.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE
Aktieägare vars innehav av aktier i Red Reserve Entertainment är förvaltarregistrerade hos bank 
eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningssedlar. Teckning och 
betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
HAGBERG & ANEBORN FONDKOMMISSION AB
Ärende: Red Reserve
Valhallavägen 124
114 41 Stockholm
Fax: 08-408 933 51
Tfn: 08-408 933 50
Email: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningssedel)
 TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för 
emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, 
varvid tilldelning ska ske enligt följande:
i)I första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhål-
lande till hur många aktier som tecknas med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med 
tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 100 aktier efter lottning ska 
tilldelas antingen 100 aktier eller inga aktier.
ii)I andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur 
många aktier som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning efter lottning ska tilldelas 
antingen 100 aktier eller inga aktier, och
iii) I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de parter som åtagit sig att 
garantera delar av emissionen i enlighet med ingångna garantiavtal, pro-rata i förhållande till 
ingångna avtal.
Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på anmälningssedeln ”Teckning utan 
stöd av teckningsrätter” som finns att ladda ner från www.hagberganeborn.se.  Anmälningssedeln 

ska vara Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 19 juni 2019. 
Anmälan är bindande.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande. Det är 
endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”. I det fall 
fler än en (1) anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas.
För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt 
göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet 
är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. Observera att den som har en depå med 
specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kap-
italförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank/förvaltare som för kontot, om förvärv 
av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd 
med den bank/förvaltare som för kontot.
TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan stöd av teckningsrätter, lämnas genom 
översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) 
bankdagar efter erhållandet av avräkningsnota och betalning ska ske till bankgiro enligt instruk-
tion på avräkningsnotan. Notera att det ej finns någon möjlighet att reglera beloppet från angivet 
VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle 
försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den 
som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av 
mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.
Den som tecknar aktier utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om 
tilldelning via respektive förvaltare.
AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Hong Kong, 
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore samt Sydafrika eller någon annan jurisdiktion 
där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd) 
vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, kan vända sig till Hagberg & Aneborn 
på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i vär-
depapperslagstiftningen i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, 
Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare 
prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd kommer inga teckningsrätter att erbjudas 
innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erb-
judande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.
BETALDA OCH TECKNADE AKTIER (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt in-
nebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse 
på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier 
är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket 
omkring vecka 28.
HANDEL I BTA
Handel i BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 5 juni 2019 fram till dess att 
emissionen registreras hos Bolagsverket omkring vecka 28.
Leverans av aktier
Cirka sju dagar efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTA till aktier utan 
särskild avisering från Euroclear.
OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats, omkring den 25 juni 2019, kommer Red Reserve 
Entertainment att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom 
pressmeddelande och anslås på Red Reserves hemsida.
Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.
RÄTT TILL UTDELNING
De erbjudna aktierna medför rätt till andel i Red Reserves Entertainment vinst första gången på 
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats 
hos Bolagsverket och att aktierna är införda i aktieboken hos Euroclear.
AKTIEBOK
Red Reserve är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om 
aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-
101 23 Stockholm, Sverige.
AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie 
med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via Red Reserve Entertain-
ments hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).
FÖRLÄNGNING
Styrelsen i Red Reserve Entertainment förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt 
tiden för betalning. Detta ska ske senast sista dagen i teckningsperioden och meddelas genom 
Bolagets gängse informationskanaler.
GARANTIER OCH TECKNINGSFÖRBINDELSER
Red Reserve Entertainment har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,3 MSEK, motsvarande 
cirka 29 procent av emissionsvolymen.
HANDEL I AKTIEN
Aktierna i Red Reserve Entertainment är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Aktierna 
handlas under kortnamnet REDR och har ISIN-kod SE0007158902. De nya aktierna tas upp till 
handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker, vilket beräknas ske omkring den 
22 juli 2019.
UTSPÄDNING
Vid fullteckning i Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 12 357 712 
aktier till högst 43 251 992 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 71,4 procent 
(beräknat som antalet nya akter till följd av nyemissionen dividerat med det totala antalet aktier i 
Bolaget efter en fulltecknad nyemission).
ÖVRIGT
Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen. Teckning av aktier, med eller utan stöd av 
teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla en teckning av nya aktier, såtillvi-
da inte annat följer av detta Informationsmemorandum eller av tillämplig lag.
För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för nya aktier kommer Hagberg 
& Aneborn att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Hagberg & Aneborn kommer i 
sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Hagberg & Aneborn kan 
återbetala beloppet till. Belopp under 100 SEK återbetalas ej per automatik. Ingen ränta kommer 
att utbetalas för överskjutande belopp.
Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om 
teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om 
teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. 
Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.


