ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING AV UNITS I STAYBLE THERAPEUTICS AB
ŠŞþŕŠĿŠĳƙƙĚēĚŕŠƙŒĿČŒîƙĚŕŕĚƑŕþŞŠîƙƥĿŕŕɇ
qîŠĳūŕēGūŠēŒūŞŞĿƙƙĿūŠ
ƑĚŠēĚɇ/ŞĿƙƙĿūŠĚƑɓ¬ƥîǋċŕĚ
ūǊȆȆȇȊȂ
¬/ɠȂȁȃȂȆ¬¹~ eO~gq
ĚƙŵŒƙîēƑĚƙƙɇ/ŠĳĚŕċƑĚŒƥƙƎŕîŠȃɈȃƥƑɍ
¹ĚŕɇȁȉɠȆȁȄȁȂȆȊȆ
/ŞîĿŕɇĚŞĿƙƙĿūŠĚƑʧŞîŠĳūŕēɍƙĚ

Teckningsperiod

ȅɠȂȉĲĚċƑƭîƑĿȃȁȃȁ

Teckningskurs

ȂȃɈȄȁ¬/eƎĚƑƭŠĿƥ

Unit

ȂîŒƥĿĚūČĺȂƥĚČŒŠĿŠĳƙūƎƥĿūŠîǄƙĚƑĿĚ¹~Ȃ

Tilldelning och betalning

Eventuell tilldelning och betalning meddelas
genom utskick av avräkningsnota

'ĚŠŠîîŠŞþŕŠĿŠĳƙƙĚēĚŕƙŒîîŠǄþŠēîƙĲŵƑîŠŞþŕîŠūŞƥĚČŒŠĿŠĳîǄƭŠĿƥƙĿ¬ƥîǋċŕĚ¹ĺĚƑîƎĚƭƥĿČƙɚɨ¬ƥîǋċŕĚɩɛɍ~ċƙĚƑǄĚƑîîƥƥîŠŞþŕîŠþƑċĿŠēîŠēĚƙîŞƥ
att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Undertecknad önskar härmed teckna units i Stayble i enlighet med de villkor som anges i det prospekt som upprättats med anledning av emissionen och
ĿŠĲūƑŞîƥĿūŠūŞŒūƙƥŠîēĚƑūČĺîǄĳĿĲƥĚƑǄĿŕŒîþƑŒūƎƎŕîēĚƥĿŕŕĿŠƙƥƑƭŞĚŠƥĚƥɍHĚŠūŞƭŠēĚƑƥĚČŒŠîŠēĚîǄēĚŠŠîîŠŞþŕŠĿŠĳƙƙĚēĚŕċĚŒƑþĲƥîƙîƥƥŏîĳɓǄĿƥîĳĿƥēĚŕîǄ
ēĚŠĿŠĲūƑŞîƥĿūŠƙūŞîŠĳĚƙƎĆūŕîĳĚƥƙĺĚŞƙĿēîɚǅǅǅɍ¬ƥîǋċŕĚƥĺĚƑîƎĚƭƥĿČƙɍƙĚɛƙîŞƥîƥƥqîŠĳūŕēGūŠēŒūŞŞĿƙƙĿūŠɚɩqîŠĳūŕēɩɛċĚĲƭŕŕŞþŒƥĿĳîƙîƥƥĲŵƑ
ƭŠēĚƑƥĚČŒŠîēƙƑþŒŠĿŠĳǄĚƑŒƙƥþŕŕîƥĚČŒŠĿŠĳîǄƭŠĿƥƙĚŠŕĿĳƥŠĚēîŠɍĚƙŒĚēūŞĚǄĚŠƥƭĚŕŕƥĿŕŕēĚŕŠĿŠĳîǄƭŠĿƥƙŕþŞŠîƙĳĚŠūŞƭƥƙŒĿČŒîǄîǄƑþŒŠĿŠĳƙŠūƥîǄĿŕŒĚŠ
ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda
ƙĚŠîƙƥŒŕūČŒîŠȃȄɇȆȊēĚŠȂȉĲĚċƑƭîƑĿȃȁȃȁɍ

OBS! OM DEPÅN ÄR KOPPLAD TILL EN KAPITALFÖRSÄKRING ELLER ETT INVESTERINGSSPARKONTO, VÄNLIGEN KONTAKTA DIN
FÖRVALTARE FÖR TECKNING.
JAG/VI ÖNSKAR TECKNA:
ȆȁȁƭŠĿƥƙɚȇȂȆȁ¬/eɛ

ȆȁȁȁƭŠĿƥƙɚȇȂȆȁȁ¬/eɛ

ȂȁȁȁƭŠĿƥƙɚȂȃȄȁȁ¬/eɛ

ȂȁȁȁȁƭŠĿƥƙɚȂȃȄȁȁȁ¬/eɛ

ȃȁȁȁƭŠĿƥƙɚȃȅȇȁȁ¬/eɛ

ŠŠîƥîŠƥîŕɇɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔɔƭŠĿƥƙɚȂȃɈȄȁ¬/eƎĚƑƭŠĿƥɛ

Det går även att teckna
sig via Mangold online

GŵƑŏƭƑĿēĿƙŒƎĚƑƙūŠƙŒîĚƥƥîŒƥƭĚŕŕƥƑĚĳĿƙƥƑĚƑĿŠĳƙċĚǄĿƙɈĚŕŕĚƑŞūƥƙǄîƑîŠēĚɈĿŠƥĚþŕēƑĚþŠƥƑĚŞĆŠîēĚƑċĿĲūĳîƙƙūŞƙƥǋƑŒĚƑǶƑŞîƥĚČŒŠĿŠĳɍ/ŠǄĿēĿŞĚƑîēŒūƎĿîƎĆĳĿŕƥĿĳŕĚĳĿƥĿŞîƥĿūŠƙĺîŠēŕĿŠĳƙŒî
därutöver alltid medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att vara giltig.
¤sTTs¹/eÀs'O~¬qsH~g'¬/'s¹T'TH¤/~ O×¬/¤sT¹¹¹/ es/¤G¤qTs¬¹ȂȆȁȁȁ/À¤~ɚq~¹¬×¤s'/ T¤eȂȆȁȁȁȁ¬/eɛɈ×sgTH/sGÞggT'/s¬¤¬eTg'gse/¹¹/s
ɩgTe×T'H¤s¬esTsHɩ¬~qGTss¬¹¹Oq¹¡ØØØɍqsH~g'ɍ¬/ɓe¹À/ggɠ/qT¬¬T~s/¤

VID TILLDELNING SKA TECKNADE AKTIER LEVERERAS TILL NEDANSTÅENDE VP-KONTO/SERVICEKONTO ELLER DEPÅ. ALLA UPPGIFTER AVSEENDE ANMÄLAREN NEDAN ÄR
OBLIGATORISKA. VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT:
×¡ɠŒūŠƥūɓƙĚƑǄĿČĚŒūŠƥūɓēĚƎĆ

îŠŒɓĲŵƑǄîŕƥîƑĚ

¡ĚƑƙūŠŠƭŞŞĚƑɓūƑĳîŠĿƙîƥĿūŠƙŠƭŞŞĚƑ

E-mail

/ĲƥĚƑŠîŞŠɈĲŵƑŠîŞŠɓċūŕîĳ

Telefon

Medborgarskap (samtliga)

TIN* (om utländskt medborgarskap)

g/TŒūēɚċūŕîĳɛɃ

Ort och datum

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)

Namnförtydligande

Postkod

Stad

gîŠē

NID-nummer* (vid utländskt medborgarskap)

¬ĿĳŠîƥƭƑɚĿĲŵƑĚŒūŞŞîŠēĚĲîŕŕîǄċĚĺŵƑĿĳǶƑŞîƥĚČŒŠîƑĚĚŕŕĚƑĲŵƑŞǋŠēîƑĚɛ

Ƀ/ŠŕĿĳƥqTGT'TTċĚĺŵǄĚƑîŕŕîĿŠǄĚƙƥĚƑîƑĚĲƑĆŠūČĺŞĚēēĚŠȄŏîŠƭîƑĿȃȁȂȉĺîĚŠĳŕūċîŕĿēĚŠƥĿǶĚƑĿŠĳƙŒūēĲŵƑîƥƥŒƭŠŠîĳĚŠūŞĲŵƑîĚŠǄþƑēĚƎîƎƎĚƑƙƥƑîŠƙîŒƥĿūŠɍ'ĚƥƥîŞĚēĲŵƑîƥƥŏƭƑĿēĿƙŒîƎĚƑƙūŠĚƑ
ċĚĺŵǄĚƑîŠƙŵŒîūŞƑĚĳĿƙƥƑĚƑĿŠĳîǄĚŠg/TɠŒūēɚgĚĳîŕ/ŠƥĿƥǋTēĚŠƥĿǶĚƑɛūČĺĲǋƙĿƙŒîƎĚƑƙūŠĚƑċĚĺŵǄĚƑîŠĳĚƙĿƥƥsT'ɠŠƭŞŞĚƑɚsîƥĿūŠĚŕŕƥT'ɛĲŵƑîƥƥîŠŞþŕŠĿŠĳƙƙĚēĚŕŠƙŒîîŠƙĚƙǄîƑîĳĿŕƥĿĳɍ

NEDANSTÅENDE FRÅGOR ÄR OBLIGATRORISKA FÖR ATT ANMÄLNINGSSEDELN SKA VARA GILTIG:

Erfarenhetsfrågor
Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren
handlat med aktier och teckningsoptioner?
OîƑsĿƭƥċĿŕēŠĿŠĳūČĺɓĚŕŕĚƑĺîƑĚŕŕĚƑĺîƑĺîĲƥĚƥƥǋƑŒĚƙūŞþƑēĿƑĚŒƥ
relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med
îŒƥĿĚƑūČĺƥĚČŒŠĿŠĳƙūƎƥĿūŠĚƑūČĺĺƭƑŞîƑŒŠîēĚŠĲŵƑǶŠîŠƙĿĚŕŕî
instrument fungerar?

Kunskapsfrågor
JA
NEJ
JA
NEJ

Kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om du
investerar i aktier?
ƑēƭŞĚēǄĚƥĚŠūŞîƥƥĚŠƭŠĿƥĿŠŠĚĺĆŕŕĚƑǷĚƑîǶŠîŠƙĿĚŕŕî
instrument?

Om Ni inte har svarat på frågorna ovan kan Mangold inte göra en passandebedömning. Om Ni har svarat ”Nej” på någon eller några av frågorna
ovan kan Mangold göra bedömningen att produkten inte är passande för Er. Om inte passandebedömningen kan göras eller om Mangold har
bedömt att produkten inte är passande för Er har Ni ändå alltid rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold Er att Ni
ŒūŠƙƭŕƥĚƑîƑ/ƑǶŠîŠƙĿĚŕŕîƑĆēĳĿǄîƑĚūČĺƥĿŕŕƙîŞŞîŠƙŞĚēēĚŠŠĚŠūĳîŵǄĚƑǄþĳĚƑĿŠǄĚƙƥĚƑĿŠĳƙċĚƙŕƭƥĚƥɍ×ĿŕŕsĿþŠēĆĳĚŠūŞĲŵƑîĿŠǄĚƙƥĚƑĿŠĳĚŠɎ

JA
NEJ
JA
NEJ
JA
NEJ

ɃqîŠĳūŕēGūŠēŒūŞŞĿƙƙĿūŠŒîŠŒūŞŞîîƥƥîŠǄþŠēîēĚƭƎƎĳĿĲƥĚƑŠĿŕþŞŠîƥĲŵƑîƥƥŒūŠƥîŒƥîĚƑĳþŕŕîŠēĚîŠēƑîƥŏþŠƙƥĚƑūČĺĚƑċŏƭēîŠēĚŠɈǄþŠŕĿĳĚŠĿŠĲūƑŞĚƑîqîŠĳūŕēGūŠēŒūŞŞĿƙƙĿūŠĿĲîŕŕ
ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden.

VIKTIG INFORMATION
Ȃɍ qîŠĳūŕēGūŠēŒūŞŞĿƙƙĿūŠūƑĳɍŠƑɍȆȆȇȆȉȆɠȂȃȇȈɈ
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
îǄƙĚĚŠēĚǶŠîŠƙĿĚŕŕîĿŠƙƥƑƭŞĚŠƥɍ'ĚƙƙîƥŏþŠƙƥĚƑċĚƙƥĆƑċŕɍîɍ
av att på uppdrag av emittenter eller dess ombud och bolag
i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av
îŠŞþŕŠĿŠĳƙƙĚēŕîƑɈċĚƥîŕŠĿŠĳîƑūČĺƥĿŕŕēĚŕŠĿŠĳîƑîǄǶŠîŠƙĿĚŕŕî
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
ƙĿĳĲŵƑǶŠîŠƙĿĚŕŕîĿŠƙƥƑƭŞĚŠƥĚŠŕĿĳƥēĚǄĿŕŕŒūƑƙūŞĳþŕŕĚƑ
för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc.
Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning
ĲŵƑƥĿŕŕēĚŕîēĚǶŠîŠƙĿĚŕŕîĿŠƙƥƑƭŞĚŠƥūČĺŒūŠƥūĲŵƑŠĿŠĳîǄ
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.
ȃɍ 'ĚƑĿƙŒĚƑƙūŞĲŵŕŏĚƑîǄĚŠĿŠǄĚƙƥĚƑĿŠĳĿƙĆēîŠîǶŠîŠƙĿĚŕŕî
instrument som denna anmälningssedel avser framgår som
regel av den information som tagits fram med anledning av
den transaktion som denna anmälningssedel avser.
3.

¡ƑĿƙĚƥĲŵƑēĚǶŠîŠƙĿĚŕŕîĿŠƙƥƑƭŞĚŠƥĚŠƙūŞîǄƙĚƙĿĚƥƥĚŠƙŒĿŕƥ
erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida.
'ĚŠƙūŞîǄƙĚƑŒŵƎîɈƙþŕŏîĚŕŕĚƑƥĚČŒŠîƙĿĳĲŵƑēĚǶŠîŠƙĿĚŕŕî
instrument som en anmälningssedel avser, uppmanas att
noga läsa den information som upprättats i samband med
det enskilda erbjudandet.

ȅɍ 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
ǶŠîŠƙĿĚŕŕîĿŠƙƥƑƭŞĚŠƥēĚŠŠîîŠŞþŕîŠîǄƙĚƑĿŠƥĚîƥƥƎĆĲŵƑîƙ
av eller erläggas av Mangold.
Ȇɍ Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälningsseēĚŕŠūČĺēĚƥǶŠîŠƙĿĚŕŕîĿŠƙƥƑƭŞĚŠƥƙūŞîŠŞþŕŠĿŠĳƙƙĚēĚŕŠ
avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distansūČĺĺĚŞĲŵƑƙþŕŏŠĿŠĳƙŕîĳĚŠɚȃȁȁȆɇȆȊɛɍ
ȇɍ 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 kommer att behandlas
ĚŠŕĿĳƥēîƥîƙŒǋēēƙĲŵƑūƑēŠĿŠĳĚŠɚ/ÀȃȁȂȇɓȇȈȊɛĿ
syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom
anmälningssedeln. Personuppgiftsansvarig är Mangold

GūŠēŒūŞŞĿƙƙĿūŠɈūǊȆȆȇȊȂɈȂȁȃȂȆ¬ƥūČŒĺūŕŞɈĿŠĲūʧ
mangold.se. Undertecknad är införstådd med att Mangold,
till följd av svensk eller utländsk lag, myndighetsföreskrift,
ĺîŠēĚŕƙƑĚĳŕĚƑĚŕŕĚƑîǄƥîŕɓǄĿŕŕŒūƑĲŵƑǄĿƙƙƥǄþƑēĚƎîƎƎĚƑɈŒîŠ
vara skyldigt att dela uppgifter om det lämnade uppdraget
och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att
tillhandahålla Mangold sådana uppgifter. Mottagare av
sådana uppgifter kan vara samarbetspartners, handelsplatser, myndigheter eller andra avtalsparter. Om Mangold inte
ĚƑĺĆŕŕĚƑĚƑĲūƑēĚƑŕĿĳîƭƎƎĳĿĲƥĚƑǶŠŠƙƑĿƙŒîƥƥqîŠĳūŕēĿŠƥĚ
kan genomföra uppdraget. Innan Mangold delar sådana
uppgifter säkerställer Mangold alltid att Mangold följer de
ƙĚŒƑĚƥĚƙƙĲŵƑƎŕĿŒƥĚŕƙĚƑƙūŞĳþŕŕĚƑĲŵƑǶŠîŠƙƙĚŒƥūƑŠɍqîŠĳūŕē
har tecknat avtal med leverantörer, och dessa avtal innefattar bestämmelser om behandling av personuppgifter för
qîŠĳūŕēƙƑþŒŠĿŠĳɍgĚǄĚƑîŠƥŵƑĚƑŠîǶŠŠƙƥĿŕŕĚǊĚŞƎĚŕĿŠūŞ
utveckling, underhåll, drift och support av IT-system. För
mer information om Mangolds personuppgiftsbehandling
ǄþŠŕĿĳĚŠƙĚǄĆƑĺĚŞƙĿēîɈǅǅǅɍŞîŠĳūŕēɍƙĚɓĳēƎƑɍ
8.

Mangold ansvarar inte för det fall anmälningssedeln
kommer bort. Mangold ansvarar inte heller för tekniska
fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i
samband med inlämnandet av anmälningssedeln.

Ȋɍ ×¡ɠŒūŠƥūɓ¬ĚƑǄĿČĚŒūŠƥūĚŕŕĚƑēĚƎĆĺūƙîŠŒɓ
Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet
av anmälningssedeln. Observera att det för köpare med
ēĚƎĆĺūƙqîŠĳūŕēŒîŠŒƑþǄîƙîƥƥēĚƥǶŠŠƙƥĿŕŕƑþČŒŕĿĳ
likvid på depån senast sista anmälningsdagen för att inte
rätten till tilldelning ska riskera att gå förlorad. För köpare
med depå hos Mangold dras likvid automatiskt efter att
tilldelningsbeslutet fattats vilket normalt sker ett par dagar
efter sista anmälningsdagen.
Ȃȁɍ 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.
ȂȂɍ Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan
ŒūŞŞîîƥƥŕþŞŠîƙƭƥîŠîǄƙĚĚŠēĚɍĚƙŒĚēūŞĚǄĚŠƥƭĚŕŕ
ƥĿŕŕēĚŕŠĿŠĳîǄǶŠîŠƙĿĚŕŕîĿŠƙƥƑƭŞĚŠƥŕþŞŠîƙĳĚŠūŞƭƥƙŒĿČŒ
av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med
anvisningarna på denna.
Ȃȃɍ 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
îǄƙĚĚŠēĚēĿŠîŠŞþŕîŠūŞŒŵƎîǄǶŠîŠƙĿĚŕŕîĿŠƙƥƑƭŞĚŠƥĿ
denna emission.

ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så inte sker kan rätten
att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande
mot Mangold gå förlorad.
Ȃȅɍ 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 anmälningssedel. 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
ĚɠƎūƙƥîēƑĚƙƙŒŕîĳūŞîŕƙîŠƙǄîƑĿĳʧŞîŠĳūŕēɍƙĚɍ
ȂȆɍ Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon
utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas
îŠŒɠūČĺGĿŠîŠƙċǋƑĆɈeūŠƙƭŞĚŠƥĚƑŠîƙGŵƑƙþŒƑĿŠĳƙċǋƑĆ
eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även
få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända
ēĿĳƥĿŕŕŕŕŞþŠŠî¤ĚŒŕîŞîƥĿūŠƙŠþŞŠēĚŠūČĺɓĚŕŕĚƑîŕŕŞþŠ
domstol.
Ȃȇɍ 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.
ȂȈɍ Erbjudandet och denna anmälningssedel riktar sig inte,
varken direkt eller indirekt, till personer med hemvist i
USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
¬ČĺǅĚĿǕɈ¬ĿŠĳîƎūƑĚɈ¬ǋēîĲƑĿŒîĚŕŕĚƑĿŠĆĳūƥîŠŠîƥŕîŠēēþƑ
deltagande i erbjudandet eller distribution av denna anmälningssedel eller andra till erbjudandet hänförliga dokument
strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter
ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder
än de krav som följer av svensk rätt. Anmälningssedel
avsänd från sådant land kommer att lämnas utan avseende.
Ȃȉɍ Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda ägare
ŞĚēĚŠƑŵƙƥɠĚŕŕĚƑþĳîƑîŠēĚŕƙƥŵƑƑĚþŠȃȆƎƑūČĚŠƥɚċĆēĚ
direkt och indirekt ägande räknas), en ”person i politisk
ƭƥƙîƥƥƙƥþŕŕŠĿŠĳɩĚŠŕĿĳƥgîĳɚȃȁȁȊɇȇȃɛūŞĆƥĳþƑēĚƑŞūƥ
ƎĚŠŠĿŠĳƥǄþƥƥūČĺǶŠîŠƙĿĚƑĿŠĳîǄƥĚƑƑūƑĿƙŞɎ¬ĆîŠƙĚƙǄîƑî
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.

ȂȄɍ Reklamation av Mangolds utförande av det uppdrag som
lämnats till Mangold genom ingivande av anmälningssedeln
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