INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I
STAYBLE THERAPEUTICS AB
INFÖR NOTERING PÅ NASDAQ FIRST
NORTH GROWTH MARKET

DISCLAIMER
Marknadsbroschyr - Inte ett prospekt som godkänts av Finansinspektionen. Vi ber dig bekanta dig med
prospektet relaterat till erbjudandet (“Erbjudandet”) innan du fattar några investeringsbeslut. Prospektet
finns tillgängligt på Stayble webbplats (www.staybletherapeutics.com) och Mangold Fondkommission AB: s
webbplats (www.mangold.se). Värdepappersdel av Erbjudandet ska inte erbjudas personer med vistelse i eller
USA (inklusive District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz,
Hong Kong och Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådana åtgärder är obehöriga kräver registrering eller
andra åtgärder utöver de som följer svensk lag eller är föremål för lagliga begränsningar.
Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME growth market, i enlighet med direktivet om
marknader för finansiella instrument (EU 2014/65) såsom detta har införlivats i den nationella lagstiftningen i
Danmark, Finland och Sverige, driven av en börs inom Nasdaq-koncernen. Emittenter på Nasdaq First North
Growth Market är inte föremål för samma regler som gäller för emittenter som är noterade på den reglerade
huvudmarknaden, enligt definitionen i EU-lagstiftningen (som införlivats i nationell lagstiftning). De lyder i
stället under mindre omfattande regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett
bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i en
emittent på huvudmarknaden. Samtliga emittenter vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market
har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Respektive Nasdaq-börs godkänner ansökan om
upptagande till handel. Mangold Fondkomission AB är utsedd till Certified Adviser för Stayble Therapeutics AB
vid kommande notering på Nasdaq First North Growth Market, förutsatt att kraven för notering är uppfyllda.

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I
STAYBLE THERAPEUTICS AB
STAYBLE THERAPEUTICS I KORTHET
Stayble Therapeutics utvecklar en ny unik injektionsbehandling, STA363, mot diskrelaterad kronisk ryggsmärta.
Behandlingen riktar sig till patienter vars ryggsmärta kvarstår
efter sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen
ges en gång i den eller de diskar som är aktuella och effekten
beräknas kvarstå hela livet samt kräva minimal rehabilitering.

erbjuds cirka en procent av patienterna. Staybles vision är att
STA363 ska fylla det gapet med en effektiv behandling för
patienter som lider av diskrelaterad kronisk ryggsmärta.

Diskrelaterad kronisk ryggsmärta är ett globalt problem med
något högre förekomst i välutvecklade länder och marknaden
präglas av brist på behandlingsalternativ. I dagsläget finns
ett stort behandlingsgap mellan receptfria smärtstillande
preparat i kombination med sjukgymnastik, till mer drastiska
ingrepp som steloperation och proteskirurgi som endast

Bolagets läkemedelskandidat STA363 behandlar den
bakomliggande orsaken till ryggsmärta genom att fokusera
på de två primära komponenterna i diskrelaterad kronisk
ryggsmärta: instabilitet i och läckage av smärtgivande
molekyler från disken. Genom att motverka dessa två
komponenter förväntas behandlingen råda bot på orsaken till
smärta, istället för att tillfälligt lindra symptomen. Bolaget har
genomfört en lyckad klinisk fas 1b-studie och avser nu
att inleda en fas 2b-studie.

VILLKOR

DATUM FÖR INVESTERARTRÄFFAR

Emissionsbelopp:
Unit:

1 aktie och 1 teckningsoption.

Erbjudandepris:

11 februari 2020, kl. 12.00 i Göteborg.
Anmälan skickas till: info@stayble.se
Veras Gräsmatta på adressen:
Vera Sandbergsallé 8, Göteborg

Investerarträff

12 februari 2020, kl.12.00 i Malmö.
Anmälan skickas till: anmalan@mangold.se
Mangolds kontor i Malmö på adressen:
Hamngatan 4, Malmö

Investerarträff

13 februari 2020, kl. 12.00 i Stockholm.
Anmälan skickas till stayble@mangold.se
Elite Hotel Stockholm Plaza på adressen:
Birger Jarlsgatan 29, Stockholm

12,30 SEK per unit. (12,30 SEK per aktie,
teckningsoptioner erhålls vederlagsfritt)

Pre-money-värdering:
Teckningsperiod:

Investerarträff

Cirka 35 MSEK.

50 MSEK.
4 – 18 februari 2020.

Teckningsåtaganden:

80 procent av Erbjudandet omfattas av
teckningsåtaganden.

Minsta teckningspost:

500 units, motsvarande 6 150 SEK.

För plats och anmälan se http://staybletherapeutics.com/sv/
kommande-events/

VIKTIGA DATUM

4 februari
2020

18 februari
2020

21 februari
2020

25 februari
2020

9 mars
2020

Teckningsperioden
startar

Teckningsperioden
slutar

Offentliggörande
av utfall

Likviddag

Preliminär första
dag för handel

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR ERBJUDANDET
Bolaget har framgångsrikt genomfört en fas 1b-studie med
15 patienter där 3 doser av STA363 och placebo testades.
Studien visade ett positivt resultat avseende behandlingens
säkerhet, tolerabilitet och önskad biologisk effekt i disken.
Baserat på dessa positiva resultat avser Bolaget att inleda en
fas 2b-studie under första halvåret 2020. Med fokus på den
fortsatta kliniska utvecklingen planerar Bolaget att genomföra
en nyemission i samband med notering på Nasdaq First
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North Growth Market under Q1 2020.
Förberedelserna inför fas 2b-studien pågår enligt plan och
studien har målet att visa att produkten är både säker och
effektiv i en större patientpopulation. Emissionslikviden från
Erbjudandet och teckningsoptionerna avses användas för
att genomföra föreliggande fas 2b-studie, vilket bland annat
omfattar tillverkning av studiematerial, rekrytering, behandling och uppföljning av studiepatienter samt rörelsekapital.

LÄKEMEDELSKANDIDATEN STA363
Stayble fokuserar på de två primära orsakerna till diskrelaterad kronisk ryggsmärta; läckage av inflammatoriska
substanser och instabilitet i disken. STA363 stabiliserar
disksegmentet och reducerar möjligheten till diskläckage och
förväntas på så vis minska patientens ryggsmärta.
STA363 är en unik och patenterad injektionsbehandling mot
diskrelaterad kronisk ryggsmärta som riktar sig till patienter
vars smärta kvarstår efter sjukgymnastik och smärtstillande
preparat. Injektionsbehandlingen verkar genom att omvandla
en instabil och läckande disk till bindväv och på så sätt
stabilisera ryggsegmentet och förhindra läckage. Detta är en
mekanism som sker i kroppen naturligt med en tidshorisont
om flera decennier innan den läckande disken omvandlats till
bindväv. Med STA363 omvandlas en instabil och läckande
disk till bindväv inom 3 månader.

Ryggmärg

Diskkärna

Sprickor

DISKDEGENERATION
Ett snitt av en smärtgivande disk bestående av
diskkärna och diskvägg. Diskväggen har i bilden
fått sprickor på grund av diskdegeneration.

STA363 bygger på en tidigare känd läkemedelssubstans som
ges som en singelinjektion i den smärtande ryggdisken och
är sjukdomsmodifierande genom att skapa en permanent
förändring av disken och därmed lindring av smärtan.
STA363 förväntas fylla det stora behandlingsgapet mellan
smärtstillande preparat i kombination med sjukgymnastik
och det omfattande och kostsamma ingreppet steloperation.
Staybles behandling kan genomföras i öppenvården och
patienterna går hem samma dag. Injektionen medför ingen
begränsning av den fysiska förmågan eller krav på omfattande rehabilitering efter behandlingen.

Diskkärna omvandlad till
bindväv efter injektion
av STA363

BEHANDLAD
En bindvävsomvandlad disk efter administration
av STA363.

MARKNAD
Diskrelaterad ryggsmärta är ett globalt problem med
något högre förekomst i välutvecklade länder, där
omkring 400 miljoner patienter diagnosticeras årligen
och marknaden präglas av brist på behandlingsalternativ. Patienter som har lidit av sin ryggsmärta i mer
än 6 månader anses ha kroniska problem. Som första
steg förskrivs dessa patienter konservativ behandling
som sjukgymnastik och smärtstillande preparat.
Den stora utmaningen är att endast 30 procent av
patienterna upplever en tillräckligt stor förbättring
efter behandlingen.
De kvarvarande 70 procenten fastnar i sjukvården där
de träffar olika specialister som oftast resulterar i en
fortsättning med sjukgymnastik och smärtstillande
preparat utan att bli hjälpta. Många patienter fastnar
i kretsloppet av ineffektiva behandlingar, eller utan
några behandlingar alls, i allt från några år upp till flera
decennier.

Det uppskattas att cirka 20 procent av patienterna
med generell ländryggssmärta utvecklar kronisk
smärta och svarar inte på konservativ behandling. Ett
försiktigt antagande som Stayble gör är att applicera
denna andel på subgruppen diskrelaterad kronisk
ryggsmärta, vilket lämnar 80 miljoner patienter
globalt utan effektiva behandlingsalternativ. Av dessa
patienter uppskattar Bolaget att cirka 30 procent är
behandlingsbara med Staybles läkemedelskandidat,
uppskattningsvis drygt 24 miljoner patienter globalt.
Bolagets primära marknader utgörs av USA, Europa
och Japan. Dessa marknader har valts på grund av
hög förekomst av diskrelaterad kronisk ryggsmärta,
välutvecklad sjukvård vilket leder till lättillgänglig
patientinformation och relationer till potentiella
partners för dessa marknader. Även Kina och det
snabbt växande Sydamerika kommer att vara viktiga
marknader för Stayble framöver. Övriga marknader
kommer att inkluderas successivt.
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STEG 1

STEG 2

Röntgenguidad positionering av injektionsnål

Injektion av STA363 i mitten av ryggdisken

BEHANDLINGSMETOD
•

STA363 injiceras under röntgenövervakning för att
säkerställa att läkemedlet administreras korrekt i diskens
centrum.

•

Injektionsbehandlingen tar ungefär 15 minuter och hela
läkarbesöket varar i cirka 2 timmar.

•

Vid behandlingstillfället kommer mellan en till tre
smärtgivande diskar att behandlas.

• Patienten kan känna smärta vid själva injektionstillfället
men denna är snabbt övergående. Patienten kommer
även att erbjudas smärtstillande medel före och efter
administration.
• När patienten lämnar sjukhuset kan hen återgå till sitt
vanliga liv endast med mindre restriktioner gällande fysisk
aktivitet under de kommande två veckorna.

AKTUELLA HÄNDELSER
•

•

Sista 12-månadersuppföljningen i fas 1-studien
genomfördes i slutet på 2019. Studien visade ett positivt
resultat avseende behandlingens säkerhet, tolerabilitet
och önskad biologisk effekt i disken.
Bolaget har knutit viktiga samarbetsavtal gällande
genomförande av fas 2b-studien.
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• Under januari 2020 har Stayble skickat in ansökan om
klinisk fas 2b-prövning till ryska myndigheter.
• Bolaget har för avsikt att skicka in motsvarande ansökan
till myndigheter i Nederländerna och Spanien under första
kvartalet 2020.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET
Det är enkelheten i konceptet och möjligheten att fylla ett stort medicinskt behov för en mängd patienter
som alltid tilltalat mig! Att vi fokuserar på att behandla de underliggande orsakerna till smärtan istället
för att bara lindra symptomet är för mig en av Staybles största fördelar. Att omvandla en instabil och
läckande disk till bindväv och på så sätt stabilisera ryggsegmentet och förhindra läckage känns intuitivt
rätt. Att vi dessutom kan nyttja ett kroppseget ämne som naturligt åstadkommer bindvävsomvandling i
disken och symptomlindring minskar utvecklingsrisken både med avseende på säkerhet och effekt.
Resan från idé till fas 1b-studie har gått osedvanligt snabbt
sedan Bolaget bildades 2015. Detta har varit möjligt tack
vare ett mycket erfaret och väl sammansvetsat team som har
jobbat dedikerat med ett enda fokus: Att visa att produkten
är effektiv, säker och enkel att använda i patienten. Det har
också varit möjligt tack vare att Bolaget tidigt lyckades säkra
en stark patentportfölj och att produkten utan fördröjning
har klarat de regulatoriska krav som ställs vid kliniska
läkemedelsprövningar.

VARFÖR INVESTERA I STAYBLE?
Nästan alla jag träffar har en närstående som har, eller
har själva, kronisk ryggsmärta. Problemet är omfattande
men kanske än mer bekymmersamt är att flertalet av
dessa patienter har lidit i flera år, ibland decennier utan att
bli hjälpta. Det visar tydligt det stora behov som finns av
nya, effektiva behandlingar. Vidare finns det idag ett stort
behandlingsgap mellan smärtstillande preparat i kombination
med sjukgymnastik till det mer drastiska ingreppet steloperation som endast erbjuds någon procent av patienterna.
För att fylla det här gapet efterfrågas behandlingar som kan
sättas in tidigt i vårdkedjan och som är minimalt invasiva.

Det stora behovet av nya, effektiva behandlingar blir än
mer uppenbart i ljuset av den överförskrivning av opioider
(morfinpreparat) som framförallt råder i USA med stora
missbruksproblem och höga dödstal som konsekvens. Så
mycket som hälften av de patienter som tar opioider i USA
uppger just kronisk ryggsmärta som orsak till medicineringen.
Kan Stayble, genom innovation och nytänkande, introducera
en effektiv behandling skulle det spara mycket lidande och
innebära stora kostnadsbesparingar för patienten, sjukvården
och samhället. Staybles engångsinjektion kan genomföras
i öppenvården och patienten kan gå hem samma dag. Behandlingen kräver endast kortvarig begränsning av fysisk aktivitet
efter injektion och är tänkt att sättas in redan efter 6 månader
om förstahandsbehandlingen inte minskar smärtan tillräckligt.
Stayble har avslutat sin kliniska fas 1b-studie i 15 patienter
med degenerativ disksjukdom. Bolaget uppnådde det primära
målet med studien genom att etablera god säkerhet och
tolerabilitet för behandlingen. Dessutom kunde behandlingseffekten i form av bindvävsomvandling i de injicerade
diskarna verifieras genom undersökning med magnetkamera.
Stärkta av resultaten från studien pågår nu förberedelserna
för fas 2b-studien för fullt med målet att visa att produkten är
både säker och effektiv i en större patientpopulation.

FRAMTIDSUTSIKTER
Med fas 2b-studien i full gång ser jag fram emot att
öka Staybles närvaro och exponering mot potentiella
partners. Det här är ett långsiktigt arbete där båda
parter behöver lära känna varandra och skapa
ömsesidigt förtroende för att affärer skall uppstå.
Detta ser jag som min viktigaste uppgift framöver
och en mycket spännande sådan. Jag ser fram emot
att tillsammans med mitt team, aktieägare och
samarbetspartners ta Stayble genom nästa stora
steg i utvecklingen mot en ny behandling som har
potentialen att helt förändra hur man i framtiden
behandlar degenerativ disksjukdom. Vi tror att
vår produkt kommer att kunna skapa stora värden
framöver och bjuder därför in nya aktieägare att
investera i Bolaget.

Andreas Gerward
Verkställande direktör
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ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING AV UNITS I STAYBLE THERAPEUTICS AB
Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:
Mangold Fondkommission AB
Ärende: Emissioner / Stayble
Box 55691
SE-102 15 STOCKHOLM
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr.
Tel: 08-503 01 595
Email: emissioner@mangold.se

Teckningsperiod

4 - 18 februari 2020

Teckningskurs

12,30 SEK per unit

Unit

1 aktie och 1 teckningsoption av serie TO1

Tilldelning och betalning

Eventuell tilldelning och betalning meddelas
genom utskick av avräkningsnota

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av units i Stayble Therapeutics AB (“Stayble”). 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.
Undertecknad önskar härmed teckna units i Stayble i enlighet med de villkor som anges i det prospekt som upprättats med anledning av emissionen och
information om kostnader och avgifter vilka är kopplade till instrumentet. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av
den information som anges på Bolagets hemsida (www.Staybletherapeutics.se) samt att Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) befullmäktigas att för
undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt nedan. Besked om eventuell tilldelning av units lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken
ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda
senast klockan 23:59 den 18 februari 2020.

OBS! OM DEPÅN ÄR KOPPLAD TILL EN KAPITALFÖRSÄKRING ELLER ETT INVESTERINGSSPARKONTO, VÄNLIGEN KONTAKTA DIN
FÖRVALTARE FÖR TECKNING.
JAG/VI ÖNSKAR TECKNA:
500 units (6 150 SEK)

5 000 units (61 500 SEK)

1 000 units (12 300 SEK)

10 000 units (123 000 SEK)

2 000 units (24 600 SEK)

Annat antal: ___________ units (12,30 SEK per unit)

Det går även att teckna
sig via Mangold online

För juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, inte äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. En vidimerad kopia på giltig legitimationshandling ska
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.
ÄR NI INTE KUND HOS MANGOLD SEDAN TIDIGARE OCH AVSER NI ATT TECKNA ER FÖR MINST 15 000 EURO (MOTSVARANDE CIRKA 150 000 SEK), VÄNLIGEN FYLL I DEN SÄRSKILDA BLANKETTEN
”LIKVIDGRANSKNING” SOM FINNS ATT HÄMTA PÅ WWW.MANGOLD.SE/AKTUELLA-EMISSIONER

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

Bank/förvaltare

Personnummer/organisationsnummer

E-mail

Efternamn, förnamn/bolag

Telefon

Medborgarskap (samtliga)

TIN* (om utländskt medborgarskap)

LEI kod (bolag)*

Ort och datum

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)

Namnförtydligande

Postkod

Stad

Land

NID-nummer* (vid utländskt medborgarskap)

Signatur (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

* Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Detta medför att juridiska personer
behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ange sitt NID-nummer (Nationellt ID) för att anmälningssedeln ska anses vara giltig.

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?
Har Ni utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är direkt
relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med
aktier och teckningsoptioner och hur marknaden för finansiella
instrument fungerar?

Kunskapsfrågor
JA
NEJ
JA
NEJ

Kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om du
investerar i aktier?
Är du medveten om att en unit innehåller flera finansiella
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
konsulterar Er finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill Ni ändå genomföra investeringen?

JA
NEJ
JA
NEJ
JA
NEJ

*Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB ifall
ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden.

VIKTIG INFORMATION
1.

2.

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 av emittenter eller dess ombud och bolag
i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av
anmälningssedlar, betalningar och tilldelningar 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.
De risker som följer av 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 distansoch hemförsäljningslagen (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 kommer att behandlas
enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i
syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom
anmälningssedeln. Personuppgiftsansvarig är Mangold

Fondkommission AB, Box 55691, 102 15 Stockholm, info@
mangold.se. Undertecknad är införstådd med att Mangold,
till följd av svensk eller utländsk lag, myndighetsföreskrift,
handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan
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
erhåller erforderliga uppgifter finns risk att Mangold inte
kan genomföra uppdraget. Innan Mangold delar sådana
uppgifter säkerställer Mangold alltid att Mangold följer de
sekretessförpliktelser som gäller för finanssektorn. Mangold
har tecknat avtal med leverantörer, och dessa avtal innefattar bestämmelser om behandling av personuppgifter för
Mangolds räkning. Leverantörerna finns till exempel inom
utveckling, underhåll, drift och support av IT-system. För
mer information om Mangolds personuppgiftsbehandling
vänligen se vår hemsida, www.mangold.se/gdpr.
8.

9.

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.
VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/
Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet
av anmälningssedeln. Observera att det för köpare med
depå hos Mangold kan krävas att det finns tillräcklig
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.

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 anmälningssedel 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 anmälan om köp av finansiella instrument i
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.
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 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
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 Reklamationsnämnden 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,
Schweiz, 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 memorandum, 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.

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

Frankeras ej.
Mangold
Fondkommission
betalar portot.
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