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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 
Den som på avstämningsdagen den 15 mars 2019 är registrerad aktieägare i Brunkeberg Systems AB äger företrädesrätt 
att teckna aktier i emissionserbjudandet och erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter 
berättigar till teckning av två (2) nya aktier.  De nya aktier som inte tecknas med företrädesrätt kommer erbjudas att tecknas 
av befintliga aktieägare och andra investerare

Pris per aktie  40,00 SEK 

Pre-money värdering  50 MSEK 

Erbjudandets storlek maximalt  20 MSEK 

Maximalt antal aktier i Erbjudandet  500 234 aktier 

Avstämningsdag  15 mars 2019 

Teckningsperiod  19 mars till 9 april 2019 

Preliminärt datum för offentliggörande av utfall  11 april 2019 

Registrering:  Euroclear (EC)

ISIN-kod aktie  SE0009495724

ISIN BTA:  SE0012428191

ISIN TR:  SE0012428183

Organisationsnummer Brunkeberg Systems AB:  556948-1962
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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER 
Brunkeberg Systems AB (Bolaget) styrelse beslutade den 16 januari 2019, förutsatt extra bolagsstämmas godkännande den 
13 mars 2019, att öka Bolagets aktiekapital med högst 50 023,40 kronor genom en nyemission av högst 500 234 aktier med 
företrädesrätt för Bolagets aktieägare, d.v.s. Erbjudandet. Avstämningsdag för rätt till deltagande i Erbjudandet är den 15 mars 
2019.

Nyemissionen avser en emissionslikvid av cirka 20 MSEK, före emissionskostnader. Antal registrerade aktier i bolaget uppgår 
den 13 mars till totalt 1 250 585 som representerar 1 250 585 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Syftet med nyemissionen är att använda emissionslikviden till att säkra bolagets likviditet, kort- och långsiktiga överlevnad, samt 
implementera bolagets nya marknadsplan för en internationell expansion av verksamheten. 

För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt där fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i 
Bolaget till en kurs om 40,00 SEK/aktie (2:5). Avstämningsdagen för företrädesemissionen är den 15 mars 2019. 

Bolagsstämman bemyndigade även styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission 
av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till ett värde av högst till vad som sammanlagt ryms inom tiden av bolags-
stämman beslutande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. 

Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 
5 aktiebolagslagen. 

Beslutet biträdes av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 
stämman. 

I det fall då inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, 
besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Denna fördelning kommer i första hand gå till aktieteck-
nare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och vid fall av överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som 
var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till 
övriga som tecknat aktier utan teckningsrätter och, vid fall av överteckning kommer styrelsen besluta om tilldelning av aktier. 
Mot bakgrund av ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare, allmänheten samt institutionella investerare till teckning 
av aktier i Brunkeberg Systems AB enligt villkoren i Memorandumet.

Stockholm den 20 februari 2019 
Brunkeberg Systems AB 
Styrelsen
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BRUNKEBERG SYSTEMS AB I KORTHET
Brunkeberg Systems är ett patentskyddat Logistiksystem för hantering av fasadelement och 
containers med byggmaterial och prefabricerad inredning vid byggnation av höga hus. Vertikala 
skenor i fasaden och Brunkebergs temporära horisontella logistiklösning möjliggör denna revolu-
tionerande metod för snabbare, säkrare byggande och sänkta underhållskostnader.

Snabbare fasadinstallation
Brunkebergsystemet möjliggör en installation av upp till tre 
gånger så stora panoramafönster på halva tiden, jämfört med 
traditionella byggmetoder. Systemet är så effektivt att det 
dessutom går att installera upp till sex gånger mer fasad per 
dag, jämfört med traditionella metoder, med en tredjedel av 
dagens arbetsstyrka.

Effektivare logistik
Effektiviteten i systemet ger en överkapacitet. Den kan 
utnyttjas för vår containerlösning, där byggmaterial snabbt 
och enkelt hissas upp via skenorna. I Tellus-projektets 1 250 
lägenheter, till exempel, kan allt byggmaterial för en lägen-
het transporteras upp i endast fem containrar – vilket ger 
stora logistiska fördelar. Materialet skickas dessutom direkt i 
container från logistikcentret till byggplatsen, vilket minimerar 
lagringsbehov på trånga och ofta kaotiska. byggarbetsplatser 

Därmed ökar produktiviteten, kostnaderna sänks, vi möjliggör 
kortare byggtider och säkerställer att projekts tidsplan hålls.

Kortare byggtid
Brunkeberg System minskar projektets totala byggtid och 
därmed frigör resurser för andra byggprocesser genom ett 
minskat beroende av personal, lyftutrustning och förvarings-
områden i byggets närhet.

Med rätt planering och skräddarsydd design kan Brunkeberg 
System halvera byggtiden vid bygget av ett skyskrapor. Det 
innebär sänkta kostnader för fastighetsutvecklaren, minskade 
finansieringskostnader och medger en snabbare inflyttning. 
Tidigare hyresintäkter ger ökade totala intäkter för ägaren.
Fasadentreprenaden är ett viktigt moment, men riskfyllt på 
grund av väder, vind och manuell hantering. Vid ogynsamma 
väderförhållanden är risken stor att installationen måste skju-

Brunkeberg effektiviserar byggprocessen

Brunkebergsystemets 
hela infrastruktur ger 
även en oberoende 
logistiklösning som 
frigör resurser för andra 
byggprocesser och ger 
stora fördelar för samt-
liga övriga delmoment i 
byggnationen. 

Konventionell bygglogistik Brunkebergsystemet  

Inredning och byggmaterial packas i containrar en närliggande  
logistikcentral och transporteras till byggarbetsplatsen.  De förs  
därefter automatiskt upp till rätt våningsplan och lägenhet 
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tas upp. Detta stoppar upp efterföljande entreprenader, vilket 
ger en kedjereaktion av förseningar med kostnadsökningar 
som följd. Brunkebergsystemet är i princip opåverkat av 
väder och vind eftersom fasad och containers alltid trans-
porteras styrt i skenor. Monterade i skenorna lyfts de aldrig 
ut för att hänga fritt och därmed minimeras även riskerna för 
person- och materiella skador. 

Renovering av befintliga fastigheter
I västvärlden finns ett stort uppdämt behov av att byta ut 
fasad på höga hus byggda mellan 1950-1990 pga av läckage 
och behov av energibesparingar. Ett fasadbyte innebär att 
byggnaden måste evakueras och hyresgästerna re-allokeras 
till höga kostnader.

Med Brunkebergsystemet kan hyresgästerna stanna kvar 
medan fasadrenovering pågår bakom Brunkebergs klättrande 
väderskydd. Kostnaden för fasadbytet blir väsentligt lägre, 
samtidigt som ytorna fortsatt kan hyras ut.

För ett nytt hus byggt med Brunkebergs lösning av vertikala 
skenor blir kostnaden och tidsåtgången för en fasaduppgra-
dering  väsentligt lägre än alla andra lösningar som idag finns 
på marknaden. 

Sänkta underhållskostnader, ökade intäkter
Fasadsystemets vertikala skenor med servicespår skapar 
oanade möjligheter både vid uppförande, renovering och 
underhåll av höghus. Över byggnadens livscykel fortsät-
ter Brunkebergsystemet att skapa värde genom minskade 
kostnader för tvätt/automatisk fönsterrengöring och erbjuder 
möjligheter för andra smarta funktioner såsom utanpåliggan-
de solskydd, reklam mm.

Automatisk fönstertvätt
Brunkebergs patenterade fasadtvättmaskin ger kostnadsbe-
sparingar för kunden och genererar intäkter för Brunkeberg 
över hela byggnadens livslängd.

Reklam
Reklam på fasader är en snabbt växande trend i världens 
storstäder. Tack vare de vertikala skenorna kan reklambudska-
pen komma upp och bytas ut på ett snabbt och enkelt sätt 
på ytor som tidigare ej var möjliga att utnyttja. Genom att 
exponera kommersiella budskap förvandlas fasaden från en 
kostnadspost till en inkomstkälla.

De vertikala skenorna förblir på plats under byggnadens 
hela livscykel och skapar långsiktigt mervärde. Den fulla 
omfattningen av potentiella tillämpningsområden kan fortsatt 
utvecklas. 

Brunkebergsystemet ger möjlighet att transportera 
material under de timmar av dygnet som har låg 
trafik.  Därmed effektiviseras byggprocessen i städer 
och där utrymmet är begränsat
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“I become more and more enthusiastic regarding the futu-
re of the Brunkeberg system. Nowadays with Brunkeberg 
system we manage the last hurdle in the chain to build 
a tower in the professional way. We can erect the facade 
during almost all weather conditions without any problem. 
I can see a great future in this system.”

M. Joop Mul
ATB Consult, The Netherlands
ATB har åt Besix utvärderat vår teknik på Tellus

“I am very impressed by the system [...] and how it takes care of 
many of the logistical challenges in a facade cladding project [...] 
I can most definitely see a lot of benefits with using a system like 
this in the crowded city environment of New York City (NYC). [...] the 
system looks extremely promising and with the right partners I am 
sure it can be a 
success.”

Fredrik Jornlid, 
Sr Project Manager, 
Skanska USA Building (Project Manager for UN-building refur-
bishment) 

”For us at SSM, it is at this point in time self-evident 
that we need to work to get this system implemented 
in our project”

Mattias Roos, 
CEO SSM”

”I believe that these systems are game changers to 
this industry.” 

Stewart Struzer
President / International Facades

”..The future to come – an ingenious recladding 
system from Brunkeberg. This is an automated, 
almost a self-installing system.” 

Mathieu Meur, 
Managing Director
Meinhardt Facade Technology (Germany)

”When I first got in touch with the Brunkeberg System I 
was a bit sceptical. It all sounded a bit too good to be true. 
Now I know from personal experience that the system 
delivers what it promises. The speed increases by at least 
100 per cent. For those who wish to meet deadlines and 
budgets, Brunkeberg System is the solution I would recom-
mend.

Jeppe Hundevad
Director Lindner Steel & Glass

”The installation method we are now using was developed 
in the early 20th centurie with the tall buildings evolution in 
the USA, and still the same erection method are used today.  
At present, higher demand on labour safety as well as the 
ever increasing labour costs are becoming key concerns of 
the developers and contractors. Therefore the BRUNKE-
BERG system can be a solution to all when it is introduced 
to the market and prove its benefits.”
   
Byeonghee Yun  
Associate Director Burohoppold Hong Kong
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TELLUS TOWERS

Diskussionerna och förhandlingar med fastighetsutvecklaren 
till det stora projektet Tellus Towers har under början av 
fjärde kvartalet 2018 intensifierats med målet att få en sig-
nerad avsiktsförklaring för Brunkebergs lösningar samt att få 
projektet att starta projekteringsarbete för utvalda nyckelle-
verantörer till projektet. 

Fastighetsförvaltaren är positiv till Brunkeberg men kan inte 
ingå denna typ av avtal för projektet i dagsläget. 
Vid Stadsbyggnadsnämndens möte den 31 januari 2019 
fattades beslut om fortsatt planarbete för totalt 1.500 bostä-
der vid Telefonplan där bolaget SSM:s två bostadstorn Tellus 
Towers ingår. 

Brunkeberg Systems bidrar till att Stockholms högsta skyskra-
por förhoppningsvis blir verklighet inom en snar framtid.
De två höghusen blir de högsta bostadshusen i Stockholm 
med sina närmare 1.500 bostäder. Placeringen blir rakt ovan-
på Telefonplans tunnelbanestation. Att bygga i den här skalan 
kräver höga ambitioner. 

Tellus Towers är en viktig del av en större vision och satsning 
på området Telefonplan som också omfattar överdäckning av 
tunnelbanan och ny stationsbyggnad. 

SSM uppger att 18.000 personer redan har anmält sitt 
intresse till att få bo i Tellus Towers som får 1.200 bostäder 
med olika upplåtelseformer. Tellus Towers planeras att bli 
58 respektive 78 våningar höga. Tornen får både hyres- och 
bostadsrätter, ägarlägenheter samt hotell med skybar och 
besökscentrum med service för allmänheten. 

Projektet drivs idag i ett joint-venture mellan SSM och den 
globala aktören Partners Group. Bostadstornen är ritade av 
arkitekt Gert Wingårdh och utformas som två spiror där 
Brunkebergsystemet möjliggör en ny fasaddesign med större 
glaspartier.
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STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET

I takt med urbaniseringen 
och befolkningstillväxten i 
världen ökar behovet av att 
bygga på höjden. Samtidigt är 
logistikproblemen för byggen 
av skyskrapor i trånga stads-
miljöer betydande, Ju högre 
ett hus byggs, desto högre 
blir de logistiska kostnaderna. 
Brunkebergs Systems har 
hittat lösningen för att bryta 

den trenden. Våra patenterade system för fasadmontering 
och logistik, från byggstart till en färdig byggnad, gör det 
snabbare, enklare och mer kostnadseffektivt att bygga höga 
hus. Dessutom minimeras underhållskostnaderna under hela 
byggnadens livscykel. Systemet är även anpassat för att kunna 
utnyttjas på befintliga hus för byte eller renovering av fasaden.

Produktiviteten inom byggindustrin har under många de-
cennier utvecklats betydligt långsammare, jämfört med övrig 
industri. Det innebär att byggbranschen idag har ett behov av 
att finna nya lösningar för att öka sin produktivitet och mins-
ka sitt klimatavtryck. Potentialen för lösningar som våra är 
därför betydande. Vårt intensiva arbete med Tellus-projektet 
under de senaste åren - tillsammans med fastighetsutveck-
laren, partnerbolag och den tilltänkta huvudentreprenören 
- har visat att vår teknik fungerar och att den ger betydande 
fördelar. Med de stora besparingar systemet ger redan från 
planerings- och upphandlingsstadiet i form av allt från kortare 
byggtid till sänkta kostnaderna för drift och underhåll visar vi 
nyttan av att komma in tidigt i processen med fastighetsut-
vecklaren - på samma sätt som vi framgångsrikt varit involve-
rade i Tellus-projektet.

Brunkeberg är ett innovativt bolag som i grunden kan för-
ändra en hel bransch. Vi har idag en stark patentportfölj, som 
innefattar både metod, systemets många delmoment och 
komponenter. Totalt handlar det 74 internationellt beviljade 
patent samt ytterligare 13 inlämnade patent under behand-
ling. Vägen till den position vi har idag har varit mödosam, 
men den har också varit lärorik. Processen att utveckla och 
sälja in våra system - från att från början endast omfatta en 
fasadlösning till att idag kunna erbjuda en komplett lösning 
för logistisk infrastruktur - har kostat både tid och pengar. 
Totalt har vi investerat cirka 135 MSEK i produktutveckling, 
patent, testcenter och marknadsföring under de senaste åren. 
Parallellt har vi byggt upp ett betydande, internationellt nät-
verk med branschrepresentanter, som jag är övertygad om 
kan komma att bli viktiga för bolagets framtida, internationella 
expansion.

Nu är vi redo för nästa fas. 
I steg ett behöver vi säkra bolagets vidareutveckling, samt 
färdigställa bolagets testanläggning/showroom. Nästa steg för 
Brunkberg Systems är en internationell expansion genom 

etablering av dotterbolag på de marknader som vi bedömer 
som mest intressanta. Finansieringen av denna expansion 
planeras ske med lokala investerare och fastighetsutvecklare 
som ser att vi har lösningar för deras problem. Etablering av 
dotterbolag ska bidra till tidiga intäkter och finansiering av 
moderbolaget. Vår målsättning är att vi skall behålla majoritet-
sägande i dessa dotterbolag.

I ett första skede ser vi Nordamerika, UAE och Kina som de 
mest intressanta marknaderna. Vi har redan påbörjat en pro-
cess och dialog med tilltänkta partners på dessa marknader. 

För att ta bolaget vidare till nästa fas och förverkliga bolagets 
fulla potential kommer vi att behöva tillföra kapital till att: 

• Säkra bolagets korta- och långsiktiga likviditet 
• Färdigställa Brunkebergs testanläggning/showroom till-

sammans med delägaren Smulders och övriga partners
• Etablera dotterbolag med lokala partners på relevanta 

marknader
• Säkra nyckelkompetenser /nyckelmedarbetare.

Vi är nu nära att nå vårt mål med en stor spridning och ett 
kommersiellt genombrott. Ofta har vi blivit förknippade med 
ordet ”game-changer”. Vi är övertygade om att vi kommer att 
bli just det och förändra en hel bransch när vi genomfört ett 
projekt där systemets alla fördelar exponeras och verifieras. 
Vårt mål är att Brunkeberg ska bli den leverantör som bran-
schen vänder sig till i ett tidigt skede för att kunna utnyttja 
hela systemets fördelar. Därmed skapar vi värde inte bara för 
branschen, utan för hela samhället och för våra aktieägare. 

Jag hoppas att ni delar vår vision för Brunkeberg Systems och 
ser samma potential som vi gör

Har ni frågor står jag till förfogade kring bolaget och emis-
sionserbjudandet. 

Bästa hälsningar,

Henrik Falk
Innovatör, Grundare och Styrelseordförande  
av Brunkeberg Systems
Stockholm den 6 februari 2019

Potential att förändra en hel bransch

”Att bygga höga hus är inte lika mycket ett 
tekniskt problem som ett logistiskt problem”
Henrik Falk, grundare och styrelseordförande i Brunkeberg Systems
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EKONOMISK STÄLLNING

Resultaträkning (tkr)
dec-18 prel dec-17 dec-16 dec-15

Nettoomsättning 156 0 0 1 000

Övrig omsättning 248 194 3 340

Rörelseresultat (EBIT) -6626 -12 780 -11 717 -16 554

Resultat efter finansnetto -15532 -13 132 -11 755 -16 553

Årets resultat -15532 -13 132 -11 755 -16 553

Balansräkningar (tkr)
dec-18 prel dec-17 dec-16 dec-15

TILLGÅNGAR

Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0

Anläggningstillgångar 760 9 225 11 486 9 294

Omsättningstillgångar 311 1 512 12 483 10 801

Tillgångar 1221 10 737 23 969 20 095

SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR

Eget kapital -2776 5 272 18 404 16 555

Obeskattade reserver 0 0 0 0

Avsättningar (tkr) 0 0 0 0

Långfristiga skulder 3917 4 000 4 000 0

Kortfristiga skulder 1151 1 465 1 565 3 540

Skulder och eget kapital 2292 10 737 23 969 20 095

*Siffrorna för 2018 är preliminära ej reviderade.

Aktiekapitalets utveckling

Brunkeberg Systems       
Registrering 
dat

Slag Emission
Antal aktier

Emission
Belopp AK

Pris per
aktie

Tillfört
Belopp

Antal aktier 
efter ändring

Aktiekap
efter ändring

2013-11-07 Nybildning 667 045 66 705 0,10 66 705 667 045 66 705
2014-03-25 Nyemission 295 750 29 575 135,25 40 000 188 962 795 96 280
2016-09-06 Nyemission 90 330 9 033 150,60 13 603 698 1 053 125 105 313
2018-03-20 Nyemission 197 460 19 746 37,90 7 483 737 1 250 585 125 059
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STYRELSEN REDOGÖRELSE
Styrelsens för Brunkeberg Systems AB redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen 
Styrelsen för Brunkeberg Systems AB, 556948-1962, avgav följande redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktie-
bolagslagen med anledning av att fråga om nyemission ska behandlas vid extra bolagsstämma. 

De händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen för 
räkenskapsåret 2017 lämnades är beskrivna i bolagets interimsrapporter för första till tredje kvartalet 
2018. 

Utöver vad som ovan angivits har följande händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat 
efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 lämnades. 

Diskussionerna och förhandlingar med fastighetsutvecklaren till det stora projektet i Stockholmsregio-
nen har under början av fjärde kvartalet intensifierats med målet att få en signerad avsiktsförklaring för 
Brunkebergs lösningar samt att få projektet att starta projekteringsarbete för utvalda nyckelleverantörer 
till projektet. Fastighetsförvaltaren är fortfarande väldigt positiv till Brunkeberg men kan inte ingå denna 
typ av avtal för projektet i dagsläget. 

Brunkeberg har blivit inbjudna till djupare diskussioner kring ett mindre projekt i Stockholmsregionen 
under början av fjärde kvartalet 2018. Projekteringsarbetet kommer fortsätta under 2019 med planerad 
produktionsstart i slutet av 2019. 

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning och kallat till en extra bolagsstämma 2019- 12-10 med 
frågan om bolaget skall begära sig i likvidation. Förslaget till likvidation bifölls ej av stämman. Till följd av 
beslutet begärde Martin Lundin och Magnus Sonnorp utträde ur styrelsen. 

Förhandling har genomförts om amorteringsfrihet för det lån Brunkeberg har hos Almi, vilket Almi har 
beviljat. 

Förhandling har genomförts med Ström & Gulliksson om en betalningsplan för att sprida kostnader för 
patent etc över året, vilket Ström & Gulliksson beviljat. 

Verkställande direktör Henrik Ljungdahl lämnade 2018-12-12 in begäran om att avsluta sin anställning i 
bolaget. Anställningen upphör 2019-03-12. 
Stockholm februari 2019 

Henrik Falk / Ordförande Brunkeberg Systems AB 
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STYRELSE, LEDNING OCH RÅDGIVARE  
BRUNKEBERG SYSTEMS
STYRELSE / LEDNING

HENRIK FALK - STYRELSEORDFÖRANDE OCH TILL
FÖRORDNAD VD BRUNKEBERG SYSTEMS
Henrik Falk är entreprenör, innovatör och konsult. Specialin-
tresset är komplicerade konstruktioner – framförallt höghus 
– där målet är att förenkla byggprocessen genom att hitta 
effektiva metoder för byggande och logistik. Han har under 
många år arbetat med att skapa en optimal byggproduktion 
för höga konstruktioner och få den att synkronisera med 
planering och design. Henrik Falk har lärt sig alla aspekter av 
byggande och byggbranschen genom att sedan 18 års ålder 
ha arbetat som snickare, ställningsbyggare, takläggare, fönster-
putsare, byggmästare, byggledare, byggkonsult, designer och 
uppfinnare. Henrik Falk är snickarmästare och driver sedan 
25 år tillbaka eget snickeri på Regeringsgatan i Stockholm, där 
modeller/prototyper och lösningar för Brunkeberg skapas. 

PATRICK MAES - STYRELSEMEDLEM BRUNKEBERG 
SYSTEMS
Technical Director och delägare av Smulders. Med en bak-
grund som ingenjör har Patrick Maes 30 års erfarenhet av att 
designa och leverera olika typer av avancerade stålkonstruk-
tioner inom olja och gas, arkitektoniska projekt, skyskrapor, 
broar och offshore-anläggningar. Smulders är ett internatio-
nellt stålkonstruktionsföretag specialiserat på tekniskt kom-
plexa och arkitektoniska stålkonstruktioner. Bolaget har över 
900 anställda i Belgien, Nederländerna, Storbritannien, Polen, 
Mellanöstern och Indien. Smulders är en del av Eiffage Group, 
ett internationellt byggföretag med 64 000 anställda.

RÅDGIVARE

MR DIETMAR WOELFERT
Façade engineering expert with extensive experience in 
customized facade design on several international projects.
Head of System design Schmidlin AG  before 1998 when he 
cofounded and managed Clad Design Engineering AG (Basel, 
Switzerland) as part of the Permasteelisa Group. In 2004 he 
cofounded CladEngineering GmbH as a fully independent 
Swiss façade engineering company. Mr. Woelfert has been 
involved since early stages with Brunkeberg Systems deve-
lopment

M JOOP MUL
Owner/Director ATB consult
B. Sc. Engineering and Organisation Utrecht NL Kloetinge 
the Netherlands Mr. M. Joop Mul started in the General 
Contractors’ world, 30 years ago  specializing  in architectural 
components, especially the envelope of tall buildings in- out-
side  Europe  from pre tender stage up to  execution and 
maintenance of those projects. Most of his carrier his been 
working for and with Besix. 

He took part in research projects on the field of technical 
and logistical matters.

Always with interest for innovation of new materials and 
finding the right way to introduce the invention into the 
enquiry for execution. 

MANWEN XIONG
Founder of Conn WE AB which is an exclusive China advisor 
to a number of deep-tech companies in the Nordics, like the 
most funded solar energy company in the world during the 
last 5 years. 
• Founder of Nordic China Healthcare Solutions, which 

was initiated by Swecare Foundation and supported by 
Vinnova 

• Vice President at Robotics Care AB with responsibility of 
sales and fund raising

• Previously 15 years experience in business development 
with focus on China at large corporations like Ericsson 
and startups in Sweden 

• Unique know-how in international expansion, finance 
and cross-culture understanding 

• Master of Science - Stockholm School of Economics

BYEONGHEE YUN
Byeonghee is a chartered facade engineer with an extensive 
background in designing facades and windows, fabrication, 
construction, structural glass as well as environmental engine-
ering. In 2003, he obtained the MSc in Facade Engineering at 
the Centre for Window and Cladding Technology, the indu-
stry leading research centre at the University of Bath, where 
he carried out out a master’s thesis on compact double skin 
facade for tall buildings.

With over 17 years industry experience, he worked on a 
various scale of facade R&D projects as a leader and involved 
a large scale of high rise and mega development projects and 
locations worldwide including Dubai, Abu Dhabi, Singapo-
re, India, China, Russia, Hong Kong and Korea. Through the 
combination of research and project working experience 
with clients, he has an understanding of client objectives and 
needs.

Byeonghee joined BuroHappold Engineering in early 2014, 
with a particular focus on integrated facade engineering and 
technologies, he provides precise engineering solutions of 
designing iconic claddings and tall building facades.
Currently, he is responsible for the direction of the Hong 
Kong Facade Team, covering Hong Kong clients as well as 
Asia business.

Advisors: www.brunkeberg.com/advisors 
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Företrädesrätt och teckningsrätter
Den som på avstämningsdagen den 15 mars 2019 är regist-
rerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken för 
Brunkeberg Systems AB (publ) äger företrädesrätt att teckna 
aktier i Erbjudandet, i relation till tidigare innehav av aktier. 

För varje befintlig aktie som innehades av Bolagets aktieägare 
erhölls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berätti-
gar till teckning av två (2) nya aktier i Brunkeberg Systems AB 
(publ).

Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kommer 
få sin ägarandel utspädd med 29 procent, vid full teckning i 
Erbjudandet.

Teckningsrätter
Aktieägare i Bolaget erhöll för varje befintlig aktie en (1) 
teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för teckning 
av två (2) nya aktier i Företrädesemissionen.

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 40 SEK per aktie. Courtage utgår 
ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Före-
trädesemissionen är den 15 mars 2019. Sista dag för handel 
i Bolagets aktie, med rätt till deltagande i Företrädesemissio-
nen, är den 13 mars 2019. Första dagen för handel i Bolagets 
aktier, utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 
14 mars 2019. 

Teckningsperiod
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under 
tiden från och med den 19 mars 2019 till och med den 9 
april 2019. 

Observera att ej utnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter 
teckningstidens utgång och därmed förlorar sitt eventuella 
värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistre-
ras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från 
Euroclear.

Styrelsen i Brunkeberg Systems AB (publ) har rätt att 
förlänga teckningsperioden.  Ett eventuellt sådant beslut kom-
mer fattas senast i samband med utgången av teckningsperio-
den. Vid beslut om förlängning av teckningsperioden kommer 
Bolaget gå ut med pressmeddelande.

Handel med teckningsrätter
Ingen handel kommer ske med teckningsrätter i samband 
med Företrädesemissionen. ISIN-koden för teckningsrätterna 
är SE0012428183.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade innehav
Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi 
skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för 
aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den 
av Euroclear förda aktieboken. Av emissionsredovisningen 
framgår bland annat antal erhållna teckningsrätter och det 
hela antal aktier som kan tecknas i Erbjudandet. Avi avseende 
registrering av teckningsrätter på VP-konto kommer inte att 
skickas ut.

Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken 
förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyn-
dare erhåller inte någon emissionsredovisning utan meddelas 
separat.

Förvaltarregistrerade innehav
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller 
annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller 
bankgiroavi. Teckning av och betalning för aktier i Erbjudandet 
ska istället ske i enlighet med instruktioner från respektive 
förvaltare.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner
Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier till 
personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av vär-
depapperslagstiftningen i sådana länder, se det i Memorandu-
mets inledande avsnittet ”Viktig information”. Med anledning 
härav kommer, med vissa eventuella undantag, aktieägare 
som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton 
med registrerade adresser i USA, Australien, Hongkong, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i nå-
got annat land där deltagande i Erbjudandet skulle förutsätta 
ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad 
som följer av svensk rätt eller strida mot regler i sådant land, 
inte att erhålla några teckningsrätter eller tillåtas teckna nya 
aktier i Erbjudandet. De teckningsrätter som annars skulle ha 
levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försälj-
ningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas 
till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer 
emellertid inte att utbetalas.

Teckning med stöd av teckningsrätter
Teckning av aktier i Erbjudandet med stöd av teckningsrät-
ter ska ske under perioden 19 mars 2019 till och med den 
9 april 2019. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade 
teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 9 
april 2019 kommer, utan avisering från Euroclear, outnyttjade 
teckningsrätter att bokas bort från innehavarens VP-konto. 

Direktregistrerade aktieägares teckning
Teckning av aktier i Erbjudandet med stöd av teckningsrät-
ter sker genom samtidig kontant betalning, antingen genom 
användande av den förtryckta bankgiroavin eller genom 
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användande av en särskild anmälningssedel enligt något av 
följande alternativ:
• Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga 

teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euroc-
lear ska utnyttjas. 

• Anmälningssedeln märkt ”Särskild anmälningssedel för 
teckning av aktier med stöd av teckningsrätter” ska 
användas om teckningsrätter har överförts från annat 
VP-konto, eller av annan anledning ett annat antal 
teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta 
emissionsredovisningen ska utnyttjas för teckning av nya 
aktier. Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln skickas 
in ska betalning ske för de tecknade aktierna, vilket kan 
ske på samma sätt som för andra bankgirobetalningar, 
till exempel via Internetbank, genom girering eller på 
bankkontor.  

Särskild anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast kl 
15.00 den 9 april 2019. Eventuell anmälningssedel som sänds 
med post bör därför avsändas i god tid före sista tecknings-
dagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk 
person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälnings-
sedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.
Ifylld särskild anmälningssedel ska skickas eller lämnas till:

MANGOLD FONDKOMMISSION AB 
Emissioner/Brunkeberg Systems
Box 55691 
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 015 95 
E-post: ta@mangold.se (inskannad anmälningssedel)

Anmälningssedel enligt ovan tillhandahålls på Brunkeberg Sys-
tems AB (publ) hemsida, brunkeberg.com, samt på Mangolds 
hemsida, mangold.se och kan även beställas från Mangold 
under kontorstid på telefon +46 (0) 8-503 01 595. Anmäl-
ningssedel ska vara Mangold tillhanda (adress enligt ovan) 
senast den 9 april 2019

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige berättiga-
de till teckning med stöd av teckningsrätter
Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna 
aktier i Erbjudandet med stöd av teckningsrätter samt inte 
är bosatta i Sverige, inte är föremål för de restriktioner som 
beskrivs ovan under rubriken ”Aktieägare bosatta i vissa 
obehöriga jurisdiktioner” och som inte kan använda den för-
tryckta bankgiroavin, kan betala i SEK genom bank i utlandet i 
enlighet med instruktionerna nedan:

Swedbank
SWIFT/BIC: SWEDSESS
IBAN-nummer: SE11 8000 0890 1194 3645 2636
Bankkontonummer: 8901-1,943 645 263-6 

Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-kontonum-
mer och referensen från emissionsredovisningen anges. Sista 
betalningsdag är den 9 april 2019. 

Om teckning avser ett annat antal aktier än vad som framgår 
av emissionsredovisningen ska istället ”Särskild anmälnings-
sedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter” an-
vändas, vilken tillhandahålls på Brunkeberg Systems AB (publ) 
hemsida, brunkeberg.com, samt kan beställas från Mangold 
under kontorstid på telefon +46 (0) 8-503 01 595. Betal-
ningen ska ske enligt ovan angiven instruktion. Som referens, 
ange VP-kontonummer eller person-/organisationsnummer. 
Anmälningssedel och betalning ska vara Mangold tillhanda 
senast den 9 april 2019.

Förvaltarregistrerade aktieägares teckning
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat och som 
önskar teckna aktier i Erbjudandet med stöd av teckningsrät-
ter ska anmäla sig för teckning i enlighet med instruktion från 
respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av teckningsrätter
Teckning av aktier utan stöd av företräde ska ske under 
perioden från och med den 19 mars 2019 till och med den 
9 april 2019. Anmälan om teckning utan företrädesrätt görs 
genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, 
undertecknas och skickas till Mangold på adress enligt ovan 
eller till förvaltaren. Någon betalning ska ej ske i samband 
med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. 

Anmälningssedel för teckning utan företräde ska vara 
Mangold tillhanda senast klockan 15.00 den 9 april 2019. 
Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för 
teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel 
insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga 
anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. 
Observera att anmälan är bindande. Är depån kopplad till 
en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) var 
vänlig kontakta din förvaltare för teckning. 

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på 
mangold.se/aktuella-emissioner/ och följ instruktionerna. Vid 
teckning av aktier utan företräde samt vid andra företagshän-
delser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget 
val om deltagande, måste Mangold hämta in uppgifter från 
dig som tecknare om medborgarskap och identifikations-
koder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel 
som trädde i kraft den 3 januari 2018. För fysiska personer 
måste nationellt ID (NID) hämtas in om personen har annat 
medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap 
utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från 
land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för 
landet. För juridiska personer (företag) måste Mangold ta in 
ett LEI (Legal Entity Identifier). Mangold kan vara förhindrad 
att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter 
inkommer.

Tilldelning vid teckning utan stöd av teckningsrätter 
För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädes-
rätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, 
besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med före-
trädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktieteck-
nare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid 
överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som 
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var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån det-
ta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning 
ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter 
och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning.

För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt 
eller utan företrädesrätt enligt ovan ska tilldelningen ske till 
eventuella garanter av emissionen pro rata i förhållande till 
garanterat belopp.

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan före-
trädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked 
i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked 
på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräk-
ningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte 
erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade aktier 
komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid 
sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt denna 
Företrädesemission, kan den som ursprungligen erhållit tilldel-
ning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av 
mellanskillnaden. 

Betald tecknad aktie
Efter erlagd betalning kommer Euroclear att sända ut en avi 
som bekräftelse på att betalda tecknade aktier bokats in på 
VP-kontot. De nytecknade aktierna kommer att bokföras 
som BTA på VP-kontot till dess att de nya aktierna har re-
gistrerats hos Bolagsverket. Därefter kommer BTA att bokas 
om till vanliga aktier. Någon VP-avi utsänds ej i samband med 
denna ombokning. 

Handel med BTA
Handel med BTA kommer inte att ske då bolaget är onote-
rat. 

Rätt till utdelning
De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på 
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter 
det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsver-
ket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.

Offentliggörande av utfall i Erbjudandet
Teckningsresultatet i Erbjudandet kommer att offentliggöras 
omkring den 11 april 2019 genom ett pressmeddelande från 
Brunkeberg Systems AB (publ).
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ADRESSER OCH KONTAKTUPPGIFTER
Bolaget:
BRUNKEBERG SYSTEMS AB
Regeringsgatan 84
111 39 Stockholm
Sweden
www.brunkeberg.com
henrik.falk@brunkeberg.com

Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB 
Engelbrektsplan 2 
114 34 Stockholm 
Tel: +46 8 50 30 15 50 
Fax: +46 8 50 30 15 51 
www.mangold.se 
info@mangold.se 

Revisor:
Grant Thornton
Håkan Pettersson
Sveavägen 20
Box 7623, 
103 94 Stockholm
+46 (0)8 563 070 00
info@se.gt.com

Kontoförande institut:
Euroclear Sweden AB 
Box 7822 
Regeringsgatan 65 
103 97 Stockholm 
Tel: +46 8 402 90 00
www.euroclear.com



www.brunkeberg.com
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SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL - TECKNING AV AKTIER MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER I BRUNKEBERG SYSTEMS AB  

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:
Mangold Fondkommission AB
Emissioner/ Brunkeberg Systems
Box 55691
SE-102 15 STOCKHOLM
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr
Tel: 08-503 01 595 / Fax: 08-503 01 551 
Email: ta@mangold.se

Teckningstid 19 mars - 9 april 2019, klockan 15:00

Teckningskurs 40 SEK per aktie 

Tilldelning & Betalning Genom samtidig betalning

Denna anmälningssedel ska användas för det fall ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtyckta emissionsredovisningen utnyttjas. Observera att anmälan är bindan-
de samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Det krävs fem (5) teckningsrät-
ter för teckning av två (2) nya aktier. Undertecknad anmäler sig härmed att genom samtidig kontant betalning teckna aktier, nyemitterade av Brunkeberg Systems AB i enlighet med de villkor 
som anges i memorandumet. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges i memorandumet samt att Mangold Fondkommissi-
on AB (”Mangold”) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt nedan. Anmälningssedel med samtidig kontant betalning ska vara Mangold Fondkom-
mission AB tillhanda senast klockan 15:00 den 9 april 2019.

Jag/vi önskar teckna:

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:

*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.

Vid teckning av fullmaktshavare, vänligen kontakta Mangold

Antal teckningsrätter:
  X0,4

Berättigar till teckning av:
X 40 SEK

Totalt att betala i SEK:

Uniträtterna finns registrerade på VP-konto: 0 0 0

Betalning för tecknade units enligt ovan ska göras enligt något av nedanstående alternativ senast den 9 april 2019:

• Betala till bankgiro 490-8059, som referens, ange VP-kontonummer eller person-/organisationsnummer.
• Betala till bankkonto Swedbank 8901-1,943 645 263-6   som referens, ange VP-kontonummer eller person-/organisationsnummer.
• Betalning från utlandet ska ske till bankkonto i Swedbank, IBAN-nummer SE11 8000 0890 1194 3645 2636, SWIFT adress: SWEDSESS. Som referens, ange 

VP-kontonummer eller person-/organisationsnummer.

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.

VP-konto / Servicekonto / Depå Bank / Förvaltare

Personnummer/Organisationsnummer Telefon E-post

Efternamn (samtliga), Förnamn (samtliga) / Firma NID-nummer* (om utländskt medborgarskap)

Medborgarskap (samtliga) TIN (om utländskt medborgarskap)

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) LEI kod (för Bolag)* 

Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Ort och Datum

Namnförtydligande Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Aktier



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER  I BRUNKEBERG SYSTEMS AB  NYEMISSION MARS-APRIL 201919

Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter i Brunkeberg Systems AB (publ)                                       
Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:
Mangold Fondkommission AB
Emissioner/ Brunkeberg Systems AB
Box 55691
SE-102 15 STOCKHOLM
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr
Tel: 08-503 01 595 / Fax: 08-503 01 551 
Email: ta@mangold.se

Teckningstid 15 mars 2019 - 9 april 2019, kl 15:00

Teckningskurs 40,0 SEK per aktie

Tilldelning & Betalning Eventuell tilldelning meddelas genom utskick 
av avräkningsnota

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av aktier utan företräde i Brunkeberg Systems AB (publ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmäln-
ingssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna aktier i Brunkeberg 
Systems AB (publ), i enlighet med de villkor som anges i memorandumet. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på 
omstående sida samt att Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt nedan. Besked om eventuell tilldelning av 
aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Anmälningssedel ska vara 
Mangold Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 den 9 april 2019.

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier.

Jag/vi önskar teckna:

Antal aktier Teckningskurs per aktie

40,0 SEK
Totalt att betala i SEK Teckna online via 

www.mangold.se
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, person-
nummer 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 Telefon E-post

Efternamn (samtliga), Förnamn (samtliga) / Firma NID-nummer* (om utländskt medborgarskap)

Medborgarskap (samtliga) TIN* (om utländskt medborgarskap)

LEI kod (för Bolag)* Ort och Datum

Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)

Namnförtydligande Underskrift (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 juridis-
ka personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ange sitt NID-nummer (Nationellt ID) för att kunna teckna nya aktier 
utan stöd av teckningsrätter samt för att anmälningssedeln ska anses vara giltig. 

Vid teckning av fullmaktshavare, vänligen kontakta Mangold

Erfarenhetsfrågor Kunskapsfrågor

Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren handlat med aktier?

JA, 1 till 2 gånger                 JA, 3 till 5 gånger                JA, fler än 5 gånger                           NEJ

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

JA                                      NEJ

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 hur marknaden för finansiella instrument fungerar?

                        JA                                         NEJ

Har interimsinstrument, som exempelvis teckningsrätter, en begränsad livslängd?

JA                                      NEJ

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

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.


