Information kring företrädesemission i C Security Systems AB
teckningsperiod 20 juni-4 juli

Disclaimer: G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt C Security Systems AB (publ) i samband med förestående
emission. Då samtlig information härrör från C Security Systems AB (publ) friskriver sig G&W Fondkommission från allt ansvar
gällande detta dokument samt i förhållande till alla övriga direkta och/eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av ett
investeringsbeslut och/eller andra beslut som helt eller delvis grundas på information i detta dokument.

SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDET
Emissionsvillkor

Företrädesemission av 562 945 366 Units, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1, motsvarande cirka 16,9 MSEK. Därutöver har styrelsen möjlighet att vid överteckning
besluta om en kompletterande riktad emission om högst 2,5 MSEK till samma kurs och med avsteg från
företrädesrätten.

Teckningskurs

0,03 SEK per Unit

Teckningsförbindelser

2 MSEK, motsvarande cirka 11,8 procent av Företrädesemissionen

Garantiåtaganden

11,6 MSEK, motsvarande cirka 68,4 procent av Företrädesemissionen

Teckningsperiod

20 juni 2022 - 4 juli 2022

Marknadsplats

Spotlight Stock Market

Ticker / ISIN

CSEC / SE0005991981

Bolagets hemsida

www.csec.group

CSEC deltog på Aktiespararnas evenemang Småbolagsdagarna 13 juni 2022 och berättade om affärerna, tekniken och
projekten som kommer att göra CSEC till en av vinnarna på en kraftigt växande IoT-marknad. Världens första självladdande GPS-tracker för hundar, samarbetet med världens tredje största försäkringsförmedlare och digital övervakning
av djur på bete var några av ämnena. Se länk till presentationen här: https://www.csec.group/2022/06/15/4291/

2 | C SECURITY SYSTEMS AB EMISSIONSTEASER JUNI-JULI 2022

INVESTMENT HIGHLIGHTS
Sammanfattning:

•

•
•
•

Stor potential och god respons inom försäkringssegmentet genom samarbete med försäkringsförmedlaren
Willis Towers Watson, och därmed Allianz och AXA, där
samtliga befintliga och nya båtförsäkringskunder kommer
ges möjlighet att lägga till Bolagets produkt C-Pod Mini
till sin försäkring
Banbrytande produktutveckling där Bolaget tillsammans med Exeger utvecklat en solcellsdriven tracker
med nästintill ”evigt” liv
Mottagen första order från Flipper Marin på 150 stycken
C-Pod Mini, med goda förhoppningar om ytterligare beställningar
Prenumerationsbaserad affärsmodell

Lovande samarbeten med välrenommerade aktörer

Willis Towers Watson (”WTW”) inledde tidigt i juni utrullningen
av digitala online-avtal till sina båtförsäkringskunder i
Frankrike med erbjudandet om försäkringspremiereduktion
och självriskeliminering vid installation av en C-Pod Mini.
Av de 1 919 kunder som vid offentliggörandet hade slutfört
den digitala avtalsprocessen hade 1 909 kunder antagit
erbjudandet. Alla nya kunder och alla kunder som förlänger sina båtförsäkringar behöver använda online-avtalet
vid förlängning och inom de kommande veckorna kommer över 60 000 kunder att fatta ett aktivt och informerat
beslut om erbjudandet.1
Värdet i erbjudandet för försäkringskunden ligger i en
premiereduktion samt självriskeliminering. Med en reduktion
på 10 procent tjänar de flesta konsumenterna in priset för
en installerad C-Pod Mini (EUR 149) på mindre än två år.
Från och med försäkringens andra år måste försäkringskunderna förlänga servicen för att bibehålla premiereduktionen. Vid en sådan förlängning beräknas Bolaget
ha en bruttomarginal om cirka 90 procent.
I oktober 2021 ingick Bolaget ett samarbete med Exeger för
att ta fram den helt solcellsdrivna produkten Spåra Hund2.
Produkten bygger på en integrering av Exegers Powerfoyleteknik i Bolagets trackers, vilket gör att produkten kan laddas
med hjälp av all typ av ljus. Vid jakt eller skogspromenader
när hundar går lösa är just slutkörda batterier det största
problemet att spåra bortsprungna hundar.

Expansiv fas med färdigutvecklade produkter

CSEC befinner sig i en övergång mellan betalningsmodeller
i och med lanserandet av produkterna Spåra och C-Pod
Mini. En ny prenumerationsbaserad betalningsmodell ger
Bolaget långsiktig skalbarhet med hög marginal för åter-

kommande kassaflöden. Bolaget står nu inför en expansiv
fas där avtal med internationella, namnkunniga försäkringsbolag ska slutas. Utöver WTW-avtalet har även italienska
Allianz Spa lagt en första order på C-Pod. Planen är att inträda på fler europeiska marknader.

Konkurrenskraftiga fördelar inom en växande
marknad

Bolaget har i egen regi utvecklat en komplett lösning för
tracking och äger all IP inklusive patent för reducerad
strömförbrukning. Lösningen omfattar bland annat hårdvara, mjukvara i enheterna och i backend samt mobila appar.
Den låga uppkopplingskostnaden och låga strömförbrukningen som ger lång batterilivslängd och möjliggör
solcellsladdning samt stor flexibilitet i parametersättning
för att passa i många tillämpningar, skapar konkurrensfördelar och ger ett tekniskt försprång.
Tillväxten inom IoT är intensiv. År 2019 fanns cirka 13 miljoner
aktiva IoT-enheter inom tracking uppkopplade i EU.
Statista förutspår att detta antal växer till 60 miljoner år
2022 och cirka 125 miljoner år 2025, vilket motsvarar en
genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) på 45 procent under
perioden 2019–20253. Bolagets ambition är att genom sin
avancerade teknik få ta del av denna tillväxt.

Möjligheter inom nya användningsområden

Det finns ett brett användningsspektrum för Bolagets
produkter där konsumenten kan dra nytta av dess teknik
inom tracking av i princip allt de håller kärt, vare sig det rör
sig om bilar, båtar, husdjur eller barn. Vidare har Bolaget
påbörjat en utveckling av en produkt för spårning och
övervakning av nötkreatur. Utvecklingen görs inom ramen
för ett så kallat innovationsprojekt som finansieras av
Jordbruksverket med 5,9 miljoner kronor och genomförs
tillsammans med ett antal bönder och ledande forskare
inom djurhälsa. Detta projekt bottnar i att bönder i dagsläget är bundna att lägga en betydlig mängd tid och resurser
på att övervaka boskap som rör sig över stora områden.
Via Bolagets teknik och maskininlärning kan djurens rörelser
och välmående övervakas på distans dygnet runt under
betessäsongen, och de fysiska besöken kan på så sätt
glesas ut samtidigt som djurhälsan stärks. Enligt Bolagets
vetskap finns i dagsläget ingen kommersiell lösning på
detta för djur på vidsträckta beten. Utöver denna hälsoövervakning har Bolaget även påbörjat en utveckling av
virtuella stängsel. Med bidrag från Vinnova på 175 000 kronor
som erhölls i oktober 2021 har Bolaget genomfört en
genomförbarhetsstudie tillsammans med RISE med gott
resultat4.

news.cision.com/se/c-security/r/willis-towers-watson-lanserar-batforsakring-med-c-pod-mini-i-frankrike,c3546277
csec.group/2021/10/12/c-security-systems-i-samarbete-med-exeger/
3
Statista, “Number of Internet of Things (IoT) active connections in the tracking sector in the European Union (EU) in 2016, 2019, 2020 and 2025”
4
csec.group/2021/10/29/csec-far-finansiering-fran-vinnova-for-digitalisering-av-djurhallning/
1
2
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VD HAR ORDET
Jacob Lundberg
VD, C Security Systems AB (publ)

Vi är övertygade om att allt värdefullt som rör på sig kommer
att kopplas upp digitalt. Det må vara båtar, hundar eller
kor på bete. Man vill få dem uppkopplade för att veta var
de befinner sig, hur de rör sig och i vilket skick de är. Det
handlar om trygghet och förenkling av vardagen. Behoven
har alltid funnits men det är först med moderna sensorer
och ny kommunikationsteknik som det har blivit praktiskt
och ekonomiskt möjligt. Under de senaste åren har vi investerat mer än 20 miljoner kronor och åtskilliga manår
för att utveckla en lösning i teknikens absoluta framkant.
Utvecklingsarbetet har tagit längre tid än vi räknade med
men nu är vi i ett läge där vi har en väl fungerande produkt.
Vi har ett tekniskt försprång som ger oss goda förutsättningar att bli den ledande aktören på en starkt växande
IoT-marknad för uppkopplade rörliga tillgångar.
Vi har lagt grunden för nästa fas i Bolagets utveckling –
tillväxt genom väl riktade insatser på marknadsföring och
försäljning. Under kommande året kommer vi framför allt
satsa på:
Samarbeten med försäkringsbolag. Vi har sedan tidigare
flera exklusiva samarbeten med ledande försäkringsbolag
i framför allt Frankrike och Italien inom fritidsbåtssektorn.
De bygger alla på premiereduktion och självriskeliminering
vid installation av våra produkter. Det finns god potential
i dessa samarbeten med våra nya produkter Spåra och
C-Pod Mini som vi tack vare lägre uppkopplingskostnader
kan ge ett väsentligt lägre pris med bibehållen marginal.
Willis Towers Watson, världens tredje största försäkringsförmedlare, är först ut att erbjuda C-Pod Mini i Frankrike.
Vi för flera parallella dialoger med andra försäkringsbolag
som dessutom även handlar om andra sakförsäkringsområden än båtar.
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Spåra för hundar - världens första självladdande GPStracker för hundar. Konkurrenternas produkter behöver
laddas varannan eller varje dag och batterierna riskerar
att ta slut innan man hittar hunden om den springer bort.
Dessa två problem har vi löst tack vare låg strömförbrukning i kombination med unik solcellsteknik från det svenska
innovationsbolaget Exeger.
E-handel och geografisk expansion. Den huvudsakliga
försäljningskanalen till konsumentmarknaden är vår
egen e-handel som vi har byggt för att passa olika
målgrupper, att indexera väl i sökmotorer, få god
spridning i sociala medier liksom möjliggöra för
Bolaget att dra nytta av användardata för att driva
tillväxt. Vi ska nu skala upp e-handeln till
konsumentmarknaden i Sverige, lära oss att optimera
marknadsföringen och nå en god lönsamhet. Därefter
blir nästa naturliga steg geografisk expansion för att driva
tillväxten.
Bolagets viktigaste nyckeltal är antalet uppkopplade enheter
och andelen av kunderna som förlänger serviceavtalen. Lönsamheten ligger i marginalen för serviceförlängning som
kommer vara över 90 procent. Strategin är därför att bygga
kundbasen i högt tempo och säkerställa serviceförlängning
genom god användarvänlighet och låga psykologiska
barriärer vid förlängning. Med ökande antal användare
ökar också värdet av den data som användarna genererar.
Vi ser det som en god framtida intäktskälla som ytterligare
kommer att stärka lönsamheten och värdet för Bolaget.
Vi har produkterna, systemen och organisationen på plats
för att börja skala upp. Jag ser fram emot att ta C Security
Systems till en nästa nivå tillsammans med befintliga och
nya aktieägare!

KORT OM BOLAGET
C Security Systems är ett Stockholmsbaserat IoT-bolag
som utvecklar och säljer banbrytande skydds- och övervakningssystem för båtar, människor, djur och mobila tillgångar tillgångar. Syftet är att skapa trygghet och förenkla
vardagen för människor och företag. I samband med förvärvet av intressebolaget Spåra Group AB under 2020 gick
Bolaget från att vara en nischad spelare på fritidsbåtsmarknaden till att erbjuda ett större produktutbud. Idag
är ett flertal möjliga B2B-applikationer under utveckling,
bland annat inom försäkringar och betande boskap, liksom
även B2C-applikationer. Bolagets produkter säljs under
varumärkena Spåra och C-Pod. Bolaget har fått ut dessa
på den globala marknaden via sitt stora distributörsnät
med totalt över 2 000 aktiva enheter i 52 länder.

Spåra PRO och Classic

Produkter

C-Pod Mini

Baserat på den egenutvecklade teknikplattformen har
CSEC lanserat produkterna Spåra, vilka har som syfte att
skydda och övervaka värdeföremål, djur och människor
samt C-Pod Mini som är skräddarsydd för båtar. Under
juni 2022 har Bolaget även lanserat Spåra för hundar vilken
består av en sele med en uppladdningsbar Spåra och en
inbyggd solcell. Under normala ljusförhållanden kommer
hundägaren aldrig behöva ladda batteriet eller oroa sig för
att batteriet kommer ta slut. Såvitt Bolaget känner till finns
ingen liknande produkt idag på marknaden. Konceptet med
solcellsladdning vill Bolaget ta vidare till fler produkter
och närmast i serien efter Spåra Hund ligger en produkt
för att enklare kunna skydda barn.

Det huvudsakliga användningsområdet för Spåra är stöldskydd av värdeföremål. Produkten “vaktar, varnar, hittar”.
Användaren etablerar en skyddszon runt det området som
ska bevakas direkt på kartan i mobilappen. När skyddsföremålet lämnar zonen skickas en varning. Användaren
ges möjlighet påbörja aktiv sökning varvid trackern skickar
regelbunden positionsuppdatering. Spåra Classic drivs
med AAA-batterier som har en batteritid från några månader
upp till ett drygt år. Spåra PRO drivs med hjälp av ett laddbart batteri.

Samma fysiska trackers som Spåra, sett till hårdvara, men
är skräddarsydd för båtar vilket innebär att mjukvaran och
mobilappen är annorlunda. C-Pod Mini är utformad för
att passa i trånga utrymmen såsom i utombordsmotorer
och installeras enkelt då den inte behöver anslutas till
motorns batteri.

Övriga produkter

Utöver ovan nämnda produkter erbjuder och marknadsför Bolaget även: C-Pod, C-Pod Lite och C-Pod Elite. Samtliga
är inriktade på båtmarknaden.

MARKNADEN
Husdjur

Husdjursmarknaden växer och Bolaget ser två underliggande
trender som driver utvecklingen av husdjursmarknaden.
Ökningen av antalet husdjur, där bland annat antalet hundar
i Europa ökat från knappt 74 miljoner 2010 till nästan
90 miljoner 20207, och trenden av humaniseringen av husdjur vilket innebär att husdjursägare i allt större utsträckning
betraktar sina husdjur som familjemedlemmar. Detta
innebär i sin tur att hushållen lägger allt mer pengar på
dem8. Husdjurens välbefinnande står i fokus och husdjursägares intresse för ny teknik för att övervaka djurens hälsa
och välmående ökar9.
GPS-trackers är en av de vanliga typerna av bärbara enheter
för att övervaka husdjuren. Marknaden för bärbara enheter
för husdjur beräknas öka från 1,8 miljarder dollar 2020 till
4,6 miljarder 202710 och GPS-baserade enheter tros vara
en av de produkter som primärt kommer driva tillväxten11.

Fritidsbåtar

Bolaget erbjuder sensorer för övervakning av brand, vatteninträngning och inbrott. Störst efterfrågan finns på Bolagets
båtlarm som använder sig av GPS-teknik för att förbättra
skyddet mot stöld. Antalet fritidsbåtar beräknades 2017
globalt uppgå till cirka 30 miljoner, varav strax över
10 miljoner utgörs av utombordsdrivna båtar. Den totala
båtmarknaden förväntas öka till 23,6 miljarder dollar 2027
från 16,4 miljarder dollar 202112. Under första halvåret
2021 stals det 607 utombordsmotorer enbart i Sverige13.
Bolaget bedömer att marknaden för fritidsbåtar främst
drivs av försäkringsbolagen, som med hjälp av tekniken
skulle kunna minska sina ersättningskostnader. Kunder
kan erbjudas en premiereduktion om C-Pod är installerad.
I Sverige är detta redan ett faktum för de flesta försäkringsbolag.

Hänvisning till upprättat Memorandum: Föreliggande material är en introduktion till C Security Systems AB (publ) och Erbjudandet om
teckning av Units vilket offentliggjorts. Detta är ingen komplett sammanfattning av det Memorandum som upprättats med anledning av
Erbjudandet. Exempelvis innehåller denna introduktion inte någon beskrivning av de risker som C Security Systems AB (publ) bedömer vara
väsentliga att utvärdera i samband med en investering i Bolagets aktier. Dessa risker och annan information vilken är betydelsefull för en
komplett utvärdering av Erbjudandet och av en investering i C Security Systems AB (publ), finns återgivna i Memorandumet. Innan ett investeringsbeslut tas, bör Memorandumet studeras i detalj. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på www.csec.group.
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Frågor avseende transaktionen i sin helhet
riktas till G&W Fondkommission

Adresser
Bolag
C Security Systems AB (publ)
Gustavslundsvägen 12
167 51 Bromma
+46 (0)8 500 010 10
jacob@csec.group
www.csec.group

Finansiell rådgivare
G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
+46 (0)8 503 000 50
info@gwkapital.se
www.gwkapital.se

Emissionsinstitut
Aqurat Fondkommission AB
Kungsgatan 58
111 22 Stockholm
+46 (0)8 684 058 00
info@aqurat.se
www.aqurat.se

Revisor
Sonora Revision AB,
Johan Engdal
Box 4007
102 61 Stockholm
+46 (0)8-556 963 50
www.sonora.se

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Box 7822
Regeringsgatan 65
103 97 Stockholm
+46 (0)8 402 90 00
www.euroclear.se

Teckning UTAN stöd av uniträtter (UR)
[LOGGA]

Anmälningssedel för teckning av units utan företräde i C Security Systems AB (publ)
Teckningstid:
20 juni—4 juli, 2022
kl.15:00

Teckningskurs:
0,03 SEK per unit

Fullständiga villkor:
Se memorandum för nedladdning på www.csec.group eller
www.aqurat.se

Tilldelning och betalning:
Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota.
Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota.

Anmälan om teckning av units genom denna anmälningssedel kan endast göras till ett VP-konto. Om Ni har depå, vänligen kontakta Er bank/förvaltare.
Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av följande antal units i C Security Systems AB (publ) till en kurs om 0,03 SEK per unit. Varje unit består av en
(1) ny aktie samt en (1 ) vederlagsfri teckningsoption (TO 1).
Antal:

SEK

units á 0,03 SEK, motsvarande:

Förnamn/Firma:

Efternamn:

Adress:

Person-/Org.nr:
-

Postnr:

Ort:

Land:

LEI-kod/ NID-nr:*

Medborgarskap (samtliga):

VP-konto:

Tecknarens telefonnr:

E-post:

*Se förklaring under punkten 13 på nästa sida.

Passandebedömning

Ett emissionsinstitut är skyldigt att inhämta uppgifter om investerarens risktolerans, riskvilja och placeringshorisont i syfte att kontrollera om de instrument
som distribueras är förenliga med investerarens behov, egenskaper och mål med investeringen. De inhämtade uppgifterna dokumenteras. Emissionsinstitutet
ansvarar inte för kundens investeringsbeslut eller följderna av beslutet. Du som kund kan välja att genomföra investeringen även om emissionsinstitutet
bedömer att investeringen inte passar dig. Du måste besvara samtliga frågor. Är kunden en juridisk person eller en fysisk person som företräds av t.ex. sina
vårdnadshavare, ska fråga 1 besvaras utifrån företrädarens perspektiv, medan fråga 2-5 ska besvaras utifrån kundens perspektiv.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Har du baskunskap* eller en högre kunskapsnivå (d.v.s. informerad eller avancerad)
Är investerarens huvudsakliga mål med investeringen att få kapitaltillväxt och kassaflöde?
Har investeraren en medellång placeringshorisont för denna investering, d.v.s. ekonomisk förmåga att behålla investeringen under minst tre år?
Har investeraren förmåga att förlora 100 % av det kapital som investeras i denna emission?
Har investeraren en hög risktolerans, d.v.s. är investeraren villig att ta hög risk för att uppnå sitt investeringsmål?
Om du har svarat ”nej” på någon av frågorna 1-5 anser Emissionsinstitutet att investeringen inte är förenlig med dina/investerarens behov, egenskaper och mål med investeringen. Vill du ändå genomföra investeringen?

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

*Baskunskap: Grundläggande kunskap om noterade units, d.v.s. förmåga att fatta ett informerat investeringsbeslut baserat på prospekt eller memorandum som
emittenten av aktien har offentliggjort för den aktuella investeringen, utan att kunden har någon föregående erfarenhet av finansmarknaden.
Obligatoriska uppgifter för eventuell beslutsfattare (exempelvis om tecknaren ovan är en juridisk eller omyndig person)

Förnamn:

NID-nr:*

Efternamn:

Personnummer:
-

Jag bekräftar genom min underskrift att jag läst, förstått och godkänner all information som framgår av båda
sidorna av denna anmälningssedel och befullmäktigar Aqurat Fondkommission att teckna aktier för min räkning
Ort, datum och underskrift:

Skicka in anmälningssedeln till:
Aqurat Fondkommission AB
Box 7461
103 92 Stockholm
eller via e-post till: info@aqurat.se

OM TECKNINGEN AVSER ETT BELOPP SOM ÖVERSTIGER 15 000 EUR SKA EN KOPIA PÅ GILTIG LEGITIMATIONSHANDLING MEDFÖLJA. FÖR JURIDISK PERSON SKA ÄVEN ETT
AKTUELLT REGISTRERINGSBEVIS SOM STYRKER FIRMATECKNING BIFOGAS. BÅDE FYSISK OCH JURIDISK PERSON SKA I DETTA FALL ÄVEN BIFOGA BLANKETTEN ”ÅTGÄRDER
FÖR KUNDKÄNNEDOM” FÖR ATT ANMÄLAN SKA VARA GILTIG. BLANKETTEN FINNS ATT SKRIVA UT PÅ WWW.AQURAT.SE

Fortsättning på nästa sida:

Genom min namnteckning på förestående sida har jag (kunden) bekräftat att jag har tagit del av Aqurats förköpsinformation
som finns tillgänglig på www.aqurat.se/vara-tjanster/och att jag har läst och accepterat nedan angivna avtalsvillkor. Jag har
även bekräftat att:
• Anmälan är bindande och en felaktig anmälan kan komma att
bortses från.

• Jag har förstått att avtal om att Aqurat ska tillhandahålla investeringstjänsten utförande av order för undertecknad uppkommer endast om
Aqurat påbörjar utförandet av tjänsten. Om Aqurat väljer att inte utföra
tjänsten kommer undertecknad underrättas utan dröjsmål.

• Jag godkänner Bolagets riktlinjer för orderhantering (vilka finns tillgängliga i Bilaga 2 till förköpsinformationen).

• Jag godkänner att Bolaget utför kundens order utanför en reglerad marknad.

• De finansiella instrumenten tecknas till fast pris som angivits i teckningsanmälan.

• Teckning kommer att utföras så snart som möjligt förutsatt att teckningsanmälan och därtill hörande dokument är korrekt ifyllda samt att
det inte föreligger några hinder mot transaktionen enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

• Teckningslikviden behandlas som redovisningsmedel för undertecknads räkning endast fram till det att Aqurat behöver ställa likviden till
emittentens förfogande, vilket behöver göras i tiden före det att de
finansiella instrumenten levereras.

• Investeringen är förknippad med risk samt att hela det investerade
kapitalet kan gå förlorat.

• Den likvid som undertecknad överför till Aqurat kommer från ett konto
i undertecknads namn eller, om så inte är fallet, att undertecknad ska
informera Aqurat om från vems konto likviden kommer i samband med
ingivandet av denna teckningsanmälan. Investeringen är förknippad
med risk samt att hela det investerade kapitalet kan gå förlorat.

• Aqurat kommer behandla personuppgifter i enlighet med vad som
anges i nedan angivna avtalsvillkor.

• Att jag tagit del av informationen om ersättningar i Bilaga 3 till förköpsinformationen.

AVTALSVILLKOR M.M.
Aqurat Fondkommission AB ("Aqurat" eller "Emissionsinstitutet") är ett auktoriserat
värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Aqurats huvudsakliga
verksamhet är att tillhandahålla administrativa tjänster till aktiebolag som har eller
avser att få sina aktier och andra finansiella instrument registrerade hos värdepapperscentralen Euroclear Sweden. Inom ramen för denna verksamhet utför Aqurat lagreglerade investeringstjänster på primärmarknaden åt både emittenter och investerare.
Kunden är av Aqurat kategoriserad som en icke-professionell kund och är medveten
om sin lagstadgade rätt att begära en annan kundkategorisering.
1. Aqurats tjänster riktar sig endast till investerare i Sverige. Aqurat är inte skyldigt att
tillhandahålla sina tjänster till någon investerare och kan avvisa en investerare bl.a. på
den grunden att investeraren är bosatt i ett land som medför särskilda regulatoriska
risker (t.ex. USA).
2. Aqurat tillhandahåller investeringstjänsten ”utförande av order” till investerare.
Tjänsten innebär att Aqurat på kundens uppdrag, för kundens räkning och med kundens medel dels förvärvar de finansiella instrument som kunden erbjudits av en
emittent, dels levererar instrumenten till den depå som kunden har angivit i teckningsanmälan.
3. Aqurat levererar endast instrumenten till depå i kundens namn eller som kunden
råder över i egenskap av försäkrad eller försäkringstagare. För att Aqurat ska kunna
leverera instrumenten måste kundens depåinstitut, eller i förekommande fall försäkringsbolag, acceptera att ta emot dem och det åligger kunden att säkerställa detta.
4. Aqurat är enligt lag skyldigt att ifråga om tillhandahållande av investeringstjänster
som avser vissa finansiella instrument inhämta uppgifter om kunden. Om kunden inte
tillhandahåller efterfrågade uppgifter kommer Aqurat inte att utföra den tjänst som
detta avtal avser.
5. Aqurat tillhandahåller investeringstjänsten "placering av finansiella instrument utan
fast åtagande" till emittenten. Tjänsten innebär att Aqurat har åtagit sig att assistera
emittenten vid genomförandet av emissionen i den utsträckning som har överenskommits i särskilt avtal mellan Aqurat och emittenten. Avtalen mellan Aqurat och emittenter
anger i regel bl.a. att Aqurat ska tillhandahålla tjänsten utförande av order för investerare i emissionen och för detta arbete ha rätt till viss ersättning. Den ersättning som
Aqurat tar emot kan vara fast eller innehålla en fast del och en rörlig del som bl.a. kan
avse ersättning per mottagen teckningsanmälan. Ersättningens storlek är unik för varje
uppdrag.
6. Kundens order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för
kundens räkning sälja, köpa eller teckna finansiella instrument enligt de villkor som
gäller för aktuellt erbjudande. Kundens order omfattas inte av den ångerrätt som gäller
för vissa andra typer av tjänster och produkter enligt Distans- och hemförsäljningslagen.

7. Det finansiella instrumentets huvudsakliga egenskaper och risker är angivna i Aqurats
förköpsinformation. Priset för det finansiella instrumentet framgår av teckningsanmälan. Investeringen kan medföra arvoden, skatter eller andra avgifter som varken betalas
genom Aqurat eller påförs av Aqurat. Kunden ansvarar ensam för sådana kostnader.
8. Anmälningsperioden för aktuellt erbjudande framgår av teckningsanmälan samt av
den information som har publicerats i samband med erbjudandet. Instruktioner, inklusive sättet för betalning och för fullgörande, samt vissa ytterligare villkor för teckning
finns på teckningsanmälan.
9. Kunden kan inte frånträda sina skyldigheter enligt detta avtal genom att säga upp
avtalet i förtid. Aqurat följer svensk lag vid marknadsföringen. Avtalsvillkor och ev.
information tillhandahålls på svenska. Aqurat åtar sig endast att kommunicera med
kunden på svenska. Information om hur klagomål framställs/behandlas och vilka möjligheter som finns att få en tvist prövad utanför domstol samt om garantifonder och
liknande ersättningssystem finns i förköps-informationen.
10. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln eller vid Aqurats tillhandahållande av tjänster till kunden.
11. Reklamation ska framställas utan dröjsmål. Kunden har inte rätt till någon ersättning, eller annan påföljd, om reklamation inte har framställts utan dröjsmål. Part är
endast skadeståndsskyldig gentemot motpart för direkt skada som har orsakats av grov
oaktsamhet. Indirekt skada, såsom intäktsbortfall, ska inte i något fall vara ersättningsgill.
12. Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och eventuell tvist ska prövas av allmän
domstol.
13. Personuppgifter som lämnas till Aqurat eller som i övrigt registreras i samband med
uppdraget kommer att behandlas av Aqurat i enlighet med vid var tid gällande författning. Personuppgifterna kommer att samlas in och behandlas av Aqurat i syfte att Aqurat ska kunna utföra kundens order. Som ett led i utförandet kommer personuppgifter
bl.a. att överföras till emittenten. Detta är ändamålen och den rättsliga grunden för
behandlingen. Personuppgifterna kommer att lagras under den period som anges i vid
var tid gällande författning (regelverket för värdepappersbolag anger f.n. en lagringstid
om ca fem år). Den registrerade har, på de villkor som anges i författning, rätt att av
Aqurat begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt till
s.k. dataportabilitet. Den registrerade har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för att kunden ska kunna
ingå avtal med Aqurat om utförande av order. Du/kunden är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna till Aqurat. Om erforderliga personuppgifter inte tillhandahålls
kommer Aqurat inte att ingå avtalet om utförande av order med kunden. Det kommer
inte att förekomma något automatiserat beslutsfattande. Aqurat är personuppgiftsansvarig.
För mer information hänvisar Aqurat till www.aqurat.se

*Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Juridiska
personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier). Fysiska personer som inte har svenskt medborgaskap, eller som utöver svenskt medborgarskap har medborgarskap i ytterligare land i EES, behöver uppge sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) i enlighet med Artikel 6 och Bilaga 2 i
förordning (EU) 2017/590.

