Inbjudan till teckning av aktier i

SWEMET AB
Teckningsperiod
26 september – 10 oktober 2016

Informationen i denna Folder (”Foldern”) är endast en förenklad beskrivning av emissionen (såsom definierat i Foldern) i Swemet AB (publ) (”Swemet” eller
”Bolaget”) och innehåller inte all information som är väsentlig för ett investeringsbeslut. Foldern är inte ett prospekt och har inte upprättats i enlighet med
bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG eller EU-kommissionens
förordning (EG) nr 809/2004. Foldern har inte heller godkänts eller registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25
och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. För fullständiga villkor och ytterligare information hänvisas till det Memorandum
(”Memorandumet”) som tillhandahålls på Swemet´s hemsida www.swemet.se samt på Mangold Fondkommission ABs hemsida www.mangold.se.
Erbjudandet enligt Memorandumet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra
åtgärder än de som följer av svensk rätt. Foldern, Memorandumet, anmälningssedeln eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras
i eller till något land där distributionen eller erbjudandet enligt Memorandumet kräver några sådana ytterligare åtgärder eller där detta strider mot lagar och
regler i sådant land. Distribution av Foldern eller Memorandumet till något land som förutsätter någon av ovanstående åtgärder eller som sker i strid med
reglerna i dessa länder är förbjuden. Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i Memorandumet i dess helhet. I den mån
informationen i denna Folder avviker från eller på annat sätt står i strid med informationen i Memorandumet gäller vad som står i Memorandumet. Varken
Swemet eller Mangold Fondkommission AB lämnar några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna Folder. Således kan
inte något ansvar riktas mot någon av dessa parter om informationen i denna Folder skulle vara oriktig.

Välkommen att teckna aktier
i Swemet AB
Med syfte att tillföra Bolaget likviditet för att finansiera marknadsinsatser i Sverige och valda delar av Europa,
och för att vidareutveckla befintliga kundrelationer och skapa nya, beslutade en extra bolagsstämma i Bolaget
den 20 september 2016 att genomföra en emission utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare om 6,0 Mkr.
Emissionslikviden kommer främst att användas för att förstärka rörelsekapitalet och för amortering av lån.

Bakgrund och motiv

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag
i Sverige och Europa, med fokus på smarta
elmätare och elkvalité.
Målgruppen för Bolagets produkter
utgörs i första hand av små och medelstora
elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets
spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa
komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till
idag dominerats av teknik från 80-talet och

självklart har förväntningar och tekniska
förutsättningar lett fram till nya standarder.
G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.
Emissionen genomförs i syfte att finansiera marknadsinsatser i Sverige och valda
delar av Europa, och för att vidareutveckla
befintliga kundrelationer och skapa nya.
Emissionslikviden kommer främst att användas för att förstärka rörelsekapitalet och
för amortering av lån.

Om Swemet

dokumenterar och arkiverar alla ärenden.
Felkällor är oftast fallerande utrustningar
såsom elektriskt trasiga cirkulationspumpar
m.m. Störningar i elnätet gör att nätbolagets
mätare inte kan läsas av. Där en felkälla
förekommer drabbas ofta en grupp av
mätare så när felkällan är undanröjd läses
ett antal mätare in därefter. Felfrekvensen
uppskattas av Swemet till cirka 0,5 % av
beståndet vilket innebär att av Sveriges
totalt cirka 3 000 000 mätare med elnätskommunikation finns uppskattningsvis cirka
15 000 mätare med någon form av störning,
permanent eller temporärt. Swemets största
kund är E.on när det gäller felavhjälpning.

Konsulttjänster och produkter
Swemet är en systemintegratör som bygger
och säljer G3-system med både egna och
andra företags (se avsnittet ”Partners” nedan) komponenter. Försäljningen är fördelad
på Konsulttjänster och Produkter. Konsulttjänster utgjorde 69% av försäljningen 2015
medan Produkter stod för 31%. Huvuddelsen av försäljningen sker i Sverige. Andelen
som gick på export till Europa uppgick till
12 % under 2015. Länderna i Europa utgörs
av ett 15-tal olika länder varav ett par i
Baltikum.

Konsulttjänster
Swemets personal har mångårig erfarenhet
av projektering, installation, clean-up, drift
och underhåll av mätarsystem. Genom sin
erfarenhet kan personalen leverera tjänster
till ett flertal av kundernas behov. Speciellt
de mindre bolagen har svårt att upprätthålla interna resurser för detta arbete, dels
pga att det kan vara svårt med vikarier
vid sjukdom och semestrar, dels pga att
omfattningen på arbetet inte motiverar
heltidstjänster. Genom åren har vissa tjänster utkristalliserats som mer värdefulla för
kunderna. Bolaget säljer följande konsulttjänster till nätbolag:

”Clean-up”-tjänster
Det är den vanligaste och mest omfattande
tjänsten där Swemet med sin erfarenhet
hittar och undanröjer felkällor. Bolagets
egna hjälpapparater utgör alla verktyg i
arbetet och tillhörande tjänster i molnet

Utbyte och ombyggnad av
mättransformatorer
I större leveranspunkter till nätbolagskunder
sker ständigt förändringar beroende på kunders effektbehov. Mätutrustningen måste
anpassas till verklig konsumtion vilket innebär att transformatorer ska bytas. Det är ett
arbete som Swemet erbjuder.

Omprojektering av befintlig infrastruktur
Med nya krav på mätarfunktioner följer
även krav på högre överföringsvolymer av
information från mätarna. Det innebär oftast
att man vill öka överföringshastigheten. Det
enklaste sättet är att distribuera ut internet-anslutningar i elnätet. Det finns teknik
för att distribuera ethernet på högspänningsnätet vilket gör att nätbolagen uppnår
högre hastigheter i infrastrukturen. Swemet
kan leverara både utrustning och implementation av systemen.

G3-system
Vid försäljning av G3-system levererar
Swemet kompletta lösningar som byggs av
egna och partners produkter. Inledningsvis
erbjuder Swemet kunderna så kallade pilot/
startupprojekt där Bolaget levererar ett
komplett fungerande system med ett antal
hundra mätare i systemet.

Montage av mätare och koncentratorer
Montage är den mest grundläggande tjänst
Swemet kan erbjuda. Med nuvarande organisation kan Bolaget dock anses vara något
överkvalificerat för uppgiften och har fram
till nu agerat mer som rådgivare i processen. Genom en ny överenskommelse med
underleverantör kommer Swemet framöver
kunna erbjuda tjänsten till ett lägre pris än
tidigare.

Produkter
Nedan följer ett urval av produkter som
Bolaget tillhandahåller (läs gärna om dem i
Bolagets Memorandum)

Samarbetspartners

Affärsidé

Exempel på partners som Swemet samarbetar med:

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag
i Sverige och Europa, med fokus på smarta
elmätare och elkvalité.

• ZTE Sweden AB är lokal representant
för ZTE, Kina. ZTE är ett globalt bolag
med en omsättning överstigande 100
miljarder SEK.
• Landis+Gyr+ AG som är en stor Europeisk mätarleverantör.
• Ormazabal (tidigare Current), är en europeisk systemproduktleverantör.
• Connode, svensk leverantör av radiokoncept med Mesh-funktion.

DC- Data Concentrator

MFA400

1-fasmätare, G3-PLC

3-fasmätare, G3-PLC

Marknadsöversikt
El distribueras till en leveranspunkt som
sitter i bostaden. Traditionellt har personal
från elbolaget läst av mätaren manuellt
och därefter har räkningen skickats till
abonnenten. Elmätare ägs av elbolaget och
driftskostnaden ingår i abonnemangsavgiften. Eftersom alla mätare inte kunde läsas
av samtidigt och för att spara kostnader
skapade elbolaget rutiner för att skapa och
skicka preliminära fakturor. Beloppsmässigt
blev fakturorna över ett år sett korrekta,
men för många blev de svåra att läsa och
förstå.
Korrekta och förståeliga fakturor är en
grundbult i de EU-direktiv som driver marknaden. I praktiken är kraven att elbolagen
måste skicka en korrekt faktura som är avläst kl. 00.00 vid varje månadsskifte, vilket
är omöjligt att göra manuellt. För att klara
kravet behövs smarta elmätare och system
som går under samlingsnamnet AMR, Automatic Meter Reading systems.
Oavsett hur billig personal elbolaget har
för avläsning av elmätare så är det inte
möjligt att läsa av samtliga mätare simultant
och av den anledningen omfattar marknaden hela Europa dvs. det är c:a 280 miljoner

mätare som måste bytas ut mot smarta
mätare under de närmaste åren.
Sverige kom att bli det första landet
efter Italien som i lagstiftning fastställde en
tidtabell för genomförandet av AMR och
alla elbolag ålades att möta kravet senast i
slutet på 2009, vilket innebar att c:a 5 miljoner elmätare byttes ut till ett värde av över 5
miljarder kronor. Övriga länder i Europa var
inte lika snabba att följa upp EU-direktiven
med nationell lagstiftning, men denna process har nu börjat i ett flertal länder med en
målsättning att alla mätare skall vara utbytta
inom 3-6 år.
EU-direktiven har också inneburit att
elmarknaden har avreglerats. Avregleringen
har lett till att vi har fått handelsbolag och
nätbolag. Handelsbolag är fria aktörer som
säljer el. Exempel på handelsbolag i Sverige
är Bixia, Mälarenergi och Boo energi, vilka
agerar i en konkurrensutsatt marknad.
Nätbolagen däremot äger och förvaltar anläggningarna som distribuerar el.
Av praktiska skäl finns i Sverige bara ett
nätbolag i varje område, innebärande en
monopolställning inom dessa områden. I
Sverige finns c:a 160 nätbolag. Lagstiftaren
sätter spelreglerna för dessa bolag.

Målgrupp
Målgruppen för Bolagets produkter utgörs
i första hand av små och medelstora
elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets
spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa
komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till
idag dominerats av teknik från 80-talet och
självklart har förväntningar och tekniska
förutsättningar lett fram till nya standarder.
G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.

Första steget i de nya direktiven innebar att abonnenten började få rätt avlästa
mätare vid varje fakturaperiod och därmed
rätt debitering. Nu kommer nya krav från
lagstiftaren som kräver att konsumenten
ska kunna erbjudas timbaserade avtal där
priset varierar under dygnets timmar.
Regelverket har även medfört en nätnyttomodell som reglerar nätbolagens
intäkter. Nätnyttomodellen är en prislista för
nätbolagets tjänster. Utöver detta tillkommer vartefter diverse kontrollfunktioner.
Det är nätbolagets skyldighet att påvisa
att man levererar el till acceptabel kvalité
för att få så få avbrott som möjligt och
undvika ”fladdrande” lampor i våra hem
och störningar i alla moderna elektroniska
apparater. Av dessa orsaker har det införts
kravnivåer för att säkerställa nätbolagets
leverans.
Nya krav och en åldrande utrustning
göra att de tekniska kraven på nätbolagens
utrustning ökar. Marknaden behöver smarta
elmätare och smarta nät för att möta dessa
nya krav och för att skapa goda konkurrensförutsättningar och ge alla kunder lägre
kostnader och effektivare produkter.

Villkor och information

Teckningskurs:

2,35 SEK per aktie. Inget courtage utgår.

Teckningspost:

Minst 2 000 aktier motsvarande 4 700 kronor och därefter i valfritt antal aktier.

Emissionsbelopp:

6,0 MSEK.

Maximalt antal aktier
i emissionen:

2 553 191 nyemitterade aktier av serie B.

Teckningsperiod:

26 september – 10 oktober 2016

Tilldelning av aktier:

Styrelsen ska besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning i första
hand ska ske till de som är införda som aktieägare i Swemet AB i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken per den 23 september 2016 upp till och med en (1) aktiepost vardera, dvs. upp till och med
2 000 aktier, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, genom lottning, och tilldelning i andra
hand ske till de som är införda som aktieägare i Dividend Sweden AB i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken per den 23 september 2016 upp till och med en (1) aktiepost vardera, dvs. upp till och
med 2 000 aktier, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, genom lottning, och tilldelning
i sista hand till annan som tecknat aktier i nyemissionen, varvid styrelsen ska beakta att ett syfte med
emissionen är att öka spridningen av bolagets aktier.

Besked om tilldelning
och betalning

Besked om tilldelning av aktier meddelas genom utskick av en avräkningsnota, vilket beräknas ske 12
oktober 2016. Betalning för tecknade aktier ska ske i enlighet med anvisningar på erhållen avräkningsnota. Investerare som inte erhåller tilldelning kommer inte att meddelas.

Rätt att förlänga emissionen:

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Tidplan
23 september 2016
Avstämningsdag för aktieägare i Swemet
AB samt Dividend Sweden AB.

26 september 2016
Teckningsperiodens start

10 oktober 2016
Teckningsperioden stänger.

Omkring 12 oktober 2016
Pressmeddelande om offentliggörande
av emissionsutfall.

Omkring 12 oktober 2016
Utskick av avräkningsnota till
de som tilldelats aktier.

Omkring 13 oktober 2016
Handel med BTA inleds.

Omkring 17 oktober 2016
Likviddag för avräkningsnotor.

Omkring 28 oktober 2016
Handel med BTA avslutas.

Omkring 2 november 2016
Tilldelade aktier bokförs på
tecknarens VP-konto/depå.

Viktig information
1.Mangold Fondkommission AB org. nr.
556585-1267, (nedan Mangold, för adress
och telefon se denna anmälningssedels
framsida) är ett värdepappersbolag under
Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla
emissionstjänster och tjänster avseende
finansiella instrument. Dessa tjänster består
bl.a. av att på uppdrag 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 tilldelade
finansiella instrument och kontoförning av
dessa till anvisade VP-konton och depåer.
Det eventuella courtage som utgår för det
uppdrag som Mangold erhåller av den som
ingivit anmälningssedlar framgår av denna
anmälningssedels framsida.
2. De risker som följer 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 informationsmaterial, kommer
skatter eller andra avgifter och kostnader
som kan komma att uppstå med anledning
av de finansiella instrument denna anmälan
avser inte att påföras av eller erläggas av
Mangold.
5. Det uppdrag som lämnas till Mangold
enligt anmälningssedeln och det finansiella
instrument som anmälningssedeln avser
omfattas inte av den ångerrätt som följer
av distans- och hem-försäljningslagen
(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.
Undertecknad är vidare införstådd med att
Mangold, till följd av svensk eller utländsk
lag, myndighets föreskrift, handelsregler
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 telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnandet av
anmälningssedeln.
9. VP-konto/Servicekonto eller depå hos
Bank/Fondkommissionär måste vara
öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. Observera att det för tecknare
med depå hos Mangold kan krävas att det
finns tillräcklig likvid på depån senast sista
teckningsdagendagen för att inte rätten till
tilldelning ska riskera att gå förlorad. För
tecknare med depå hos Mangold dras likvid
automatiskt efter att tilldelningsbeslutet
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 anmälnings-sedel kan komma att lämnas utan
avseende. Besked om eventuell tilldelning
av finansiella instrument lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i
enlighet med anvisningarna på denna.
12. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte blir kund hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bl.a. inte att
kundkategorisera dig eller att genomföra en
passandeprövning avseende din 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 klagomålsansvarig på den
adress, telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln, eller till e-postadress klagomalsansvarig@mangold.se
15. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du
vända dig till Konsumenternas Bank- och
Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din
kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till
Allmänna Reklamations-nämnden och/eller
allmän domstol.
16. Mangold följer svensk lag beträffande
marknadsföring. Materiell svensk rätt äger
tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag
och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.
17. Erbjudandet och denna anmälningssedel riktar sig inte, varken direkt eller indirekt,
till personer med hemvist i USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Singapore, Sydafrika eller i något annat
land där deltagande i erbjudandet eller
distribution av denna anmälningssedel eller
andra till erbjudandet hänförliga dokument
strider mot tillämpliga lagar eller regler eller
förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer
av svensk rätt. Anmälningssedel avsänd
från sådant land kommer att lämnas utan
avseende.
18. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller
enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt
och indirekt ägande räknas), en ”person i
politisk utsatt ställning” enligt Lag (2009:62)
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Så anses vara fallet
om Ni respektive familjemedlemmen eller
ägaren har eller har haft en viktig offentlig
funktion, såsom stats- eller regeringschef,
parlamentsledamot, domare i domstol av
högsta instans (motsvarande t.ex. Högsta
domstolen), ambassadör, lednings-position
i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold.

Anmälningssedel för teckning av aktier i Swemet AB
Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:

Teckningsperiod:
Teckningskurs:
Lägsta teckningspost:
Betalning för tilldelade aktier:

Mangold Fondkommission AB
Emissioner/ Swemet
Box 55691
SE-102 15 STOCKHOLM
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr
Tel: 08-503 015 80/Fax: 08-503 015 51
Email: teckning@mangold.se

26 september – 10 oktober 2016
2,35 SEK per aktie
2 000 aktier
I enlighet med anvisningar
på erhållen avräkningsnota

Härmed anmäler sig undertecknad för teckning av aktier av serie B utgivna av Swemet AB, org.nr 556675-2142, i enlighet med informations-memorandum
daterat den 20 september 2016. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln ska vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00
den 10 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 i Swemet Aktiebolag i enlighet med ovan. Besked om eventuell
tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till de som
erhållit tilldelning. Undertecknad önskar teckna:
2 000A aktier (4 700 SEK)

2 500 aktier (5 875 SEK)

3 000 aktier (7 050 SEK)

4 000 aktier (9 400 SEK)

n
n
A antal (lägst 2 000):___________________ aktier för 2,35 SEK per aktie
5 000Aa aktier (11 750 SEK)
Annat
nt
n
na
n
n
a
Undertecknad
Aa
var per avstämningsdagen
den 23 september 2016 aktieägare i Swemet AB
tn
t
a
na
n
Undertecknad
var per avstämningsdagen
den 23 september 2016 aktieägare i Dividend Sweden AB
Aanl
:nt
t
_na
a
nl_a
Vid tilldelning
ska tecknade aktier levererasl till nedanstående VP-konto/servicekonto eller depå. Alla uppgifter avseende anmälaren nedan är obligatoriska.
t:_
Vänligen texta.
OBS! Om depån är kopplad:_till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier.
a_
_
_
VP-konto/Servicekonto/depå
Bank/förvaltare
nl
_t:
_
_
__a
_
l__
Personnummer/Organisationsnummer
Telefon dagtid
Datum
_
:__
__
_
__
_
_
__
Efternamn, Förnamn/Firma
E-post
_
__
__
_
__
_
__
_
Utdelningsadress
(gata, box eller dylik t) 1)
Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndarens)
_
_a
_
__k
t__
_
Postnummer
Or t
Land (om annat än Sverige)
Namnförtydligande
ai_
a
k
_ke
t
_tr
i
_aif
ö_ke
e
r_t
r
f
if1a
1. Politiskt
utsatt
ställning
ö
keö0
Vänligen kryssa
r ni (enligt punkt 18 under viktig information på omstående sida) är en person i politisk utsatt ställning, eller ej.
trS i korrekt alternativ nedan, huruvida
Eif1
1
0Keö
0
Om ja, vänligen
rSp fyll i blanketten ”Person i politisktS utsatt ställning” som finns att ladda ner på Mangolds hemsida, www.mangold.se.
E
f1Ee
rö0K
K
2. Vidimerad
kopia på giltigt ID-handling
parS
p
Om teckningen
Eek1 avser ett belopp som överstiger e15 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
r
Krt0
a registreringsbevis, eller motsvarande, ej äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. Därtill ska avsnittet ”Ägare”
vara giltig. För
Spai juridisk person ska även ett aktuellt
eEek
k
nedan fyllas i.
tKr
t
i
aip
e
3. Ägareeke – obligatoriskt vid juridisk person
rt
Det finns
ingen fysisk eller juridisk person med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas).
ai
ke
Om det finnst enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas), ange dem nedan.
i
e
Äga re
Personnummer/organisationsnummer Innehav aktier %
Innehav röster %

Teckna online på
www.mangold.se

Obligatoriska uppgifter för förhindrande av penningtvätt (punkt 1-3)
JA

NEJ

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
Äga re

JA – ange vem/vilka nedan
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, vänligen informera Mangold Fondkommission
ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden

Frankeras ej.
Mangold
Fondkommission
betalar portot.

Mangold Fondkommission AB
Ärende: Swemet
SVARSPOST
Kundnummer 122 360 900
SE-110 05 STOCKHOLM
SWEDEN

