
DISCLAIMER
Marknadsföringsbroschyr: Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga investeringsmemorandum som upprättats av styrelsen för 
SeaTwirl AB. Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen bekanta er med memo-
randumet som relaterar till erbjudandet före någon form av investeringsbeslut fattas. Memorandumet finns tillgängligt på SeaTwirls hemsida (www.
seatwirl.com) och Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se). De värdepapper som omfattas av erbjudandet riktar sig inte till perso-
ner med hemvist i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där deltagandet skulle 
kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Broschyren får följaktligen inte distribueras i eller till något land el-
ler någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion.
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OM SEATWIRL
SeaTwirl AB grundades 2012 och affärsidén 
är att utveckla, tillverka och sälja robusta, 
enkla och kostnadseffektiva flytande vind-
kraftverk. Målet är att bli en av de ledan-
de aktörerna inom havsbaserad vindkraft. 
SeaTwirl utvecklar ett unikt flytande 
vindkraftverk som är enklare att bygga, 
installera och medför en lägre under-

hållskostnad än traditionella havsbaserade 
vindkraftverk. Det finns stora möjligheter för 
SeaTwirls flytande vindkraftverk att bli den 
mest kostnadseffektiva lösningen att pro-
ducera förnyelsebar energi på. SeaTwirl 
tänker nytt från grunden med en ny typ av 
flytande vindkraftverk som är anpassad för 
havet.

SeaTwirls vindkraftverk använder en ver-
tikalaxlad vindturbin med ett torn som är 
placerat på en undervattensdel, bestå-
ende av ett flytelement och en köl. Den 

vertikalaxlade vindturbinen roterar obe-
roende av vindriktning. På ett traditio-
nellt, horisontalaxlat vindkraftverk måste 
turbinen riktas (yaw) för att fånga vinden, 
en sådan omställning behövs inte med 
SeaTwirls vindkraftverk. Likaså behöver inte 
vingarna vridas (pitch) på en vertikalaxlad 
vindturbin vilket måste göras på traditio-
nella horisontalaxlade vindkraftverk. Ge-
nom att vindturbinen är sammansatt med 
undervattensdelen behöver inte lagren i 
generatorhuset ta upp vindturbinens vikt 
utan vattnets flytkraft bär upp vikten. Det-
ta är unikt för SeaTwirls vindkraftverk och 
innebär att lagren utsätts för mindre laster 
än hos andra vindkraftverk. SeaTwirls vind-
kraftverk erhåller en lägre tyngdpunkt och 
en stabilare konstruktion än horisontalax-
lade flytande vindkraftverk. Generatorn och 
alla delar som kräver service och underhåll 
är placerade under turbinen. Det bidrar 
till väsentligt ökad tillgänglighet för under-
hållsarbete och båtar som behövs kan vara 
av mycket mindre storlek, vilket reducerar 
servicekostnaderna. Bolagets unika system 
leder till lägre tillverkningskostnad, lägre 
service och underhållskostnad och därmed 
en lägre totalkostnad.
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Allting roterar i en sammansatt 
enhet. Det enda som inte rote-
rar är generatorhuset som är 
lagrat och förankrat i botten.  

Möjlig framtida design av SeaTwirl S2
Stag

SeaTwirls vindkraftverk erhåller en lägre
tyngdpunkt och en stabilare konstruktion
än horisontalaxlade flytande vindkraftverk.



BAKGRUND OCH MOTIV

SeaTwirl sjösatte och installerade Test Lab Lysekil, 
SeaTwirl S1 under 2015, en prototyp på 30kW instal-
lerad turbineffekt, i havet utanför Lysekil, ett av få pro-
jekt i världen som lyckats ta fram en flytande prototyp 
som är ansluten till elnätet. SeaTwirl S1 har klarat alla 
årstider väldigt väl även under kraftiga stormar med 
orkanbyar. 

Bolaget står nu i begrepp att utveckla en fullskalig en-
het, SeaTwirl S2, med 1MW installerad turbineffekt vil-
ken planeras vara färdigställd senast år 2020. För att 
finansiera utvecklingen av SeaTwirl S2 har styrelsen 
beslutat att genomföra en nyemission av aktier i sam-
band med noteringen på First North.

Anskaffat kapital bedöms vara tillräckligt för att utveck-
la SeaTwirl S2 under de kommande 18 månaderna. 
Det totala ackumulerade kapitalbehovet fram till att 
SeaTwirl S2 är utvecklad och sjösatt beräknas uppgå 
till cirka 70 miljoner kronor. Därmed kommer Bolaget 
behöva ytterligare kapital. Den största delen av kapita-
let kommer att användas för att tillverka och beställa 
de olika delar som ingår i SeaTwirl S2. Fortsatt finan-
siering förväntas erhållas genom bidrag, ytterligare ka-
pitalanskaffning samt samarbetspartners. Beviljande 
av bidrag tidigt i processen kommer att ge möjlighet 
till en accelererad utveckling av SeaTwirl S2. 

Förnybar energi byggs ut i snabb takt och nya rekord slogs för utbyggnad av förnybar energi i Europa 2015. 
Vindkraften stod för 44 procent av den totala nyinstallerade kapaciteten i EU 2015. Samtidigt stod den havs-
baserade vindkraften för 24 procent av installerad vindkraft, en snabb ökning. Det är mot bakgrunden av en 
förväntad snabb tillväxt inom havsbaserad vindkraft och en unik idé som SeaTwirl grundades.

Anskaffat kapital avser SeaTwirl att använda för:
• Beräkningar, simuleringar och konstruktion av  

hela vindkraftverket SeaTwirl S2.
• Ta fram testplats samt alla tillstånd.
• Utveckla en metodik kring sjösättning.
• Färdigställa ansökningar till statliga myndigheter  

och EU.

Bolaget står nu i begrepp att utveckla 
en fullskalig enhet, SeaTwirl S2, med 
1MW installerad turbineffekt.

Stormen Helga slog till 
4 december 2015 med 
orkanbyar på upp emot 
35m/s, utan att SeaTwirl S1 
påverkades negativt.



VD HAR ORDET
SeaTwirl har en unik lösning för flytande vindkraft. Samtidigt är varje del 
i verket beprövad teknik. De flesta flytande system som testas är ho-
risontalaxlade traditionella turbiner som monteras på någon form av 
flytande konstruktion. Det finns mycket som talar för att vertikalaxlade 
verk passar bättre än de traditionella horisontalaxlade vindkraftverken 
i havsmiljö. Enkelheten i konstruktionen med få rörliga delar och en låg 
tyngdpunkt är stora fördelar. All service är lättillgänglig tack vare att rörli-
ga delar och elsystem är placerat nära vattenytan, vilket minskar kostna-
derna för service och underhåll.

SeaTwirl har byggt och sjösatt en prototyp, SeaTwirl S1, som visar att 
principen fungerar. Nu vill vi bygga ett fullskaligt verk, SeaTwirl S2, med 
en installerad turbineffekt på 1 MW turbineffekt som visar fördelarna i 
ett större system. Steget efter det blir att tillverka vindkraftverk till en 
vindkraftspark av större turbiner för leverans till slutkund. Potentiella 
kunder till SeaTwirl blir i första hand de stora energibolag som idag byg-
ger stora bottenbaserade vindkraftsparker, t.ex. Dong, Vattenfall, E.ON 
och RWE.

Det kommer sannolikt att bli en mycket omfat-
tande utbyggnad av havsbaserad och flytande 
vindkraft under de kommande decennierna. El-
förbrukningen är till mer än 75 procent förlagd till 
kustregioner runt världen. Flytande vindkraftverk 
kan placeras på många fler ställen i haven än tra-
ditionella vindkraftverk och nära de stora   
konsumenterna.

SeaTwirls stora fördelar är att det är en enkel, robust och kostnadsef-
fektiv konstruktion som också leder till lägre service och underhållskost-
nader jämfört med andra traditionella vindkraftverk. SeaTwirl kommer 
kunna leverera en konkurrenskraftig lösning för framtidens hållbara el-
produktion vilket gör att vi tror på en positiv framtid för SeaTwirl.

Välkommen att teckna aktier i framtidsbolaget SeaTwirl.

Gabriel Strängberg
Verkställande direktör

SeaTwirls stora fördelar är att det är en en-
kel, robust och kostnadseffektiv konstruk-
tion som också leder till lägre service och 
underhållskostnader jämfört med andra 
traditionella vindkraftverk



MARKNADSÖVERSIKT
Vindkraft på land är sedan många år en etablerad energikälla som numera står för en viktig del av många län-
ders elförsörjning. Under 2001 installerades 4,4 GW landbaserad vindkraft i hela Europa, 2015 installerades 9,8 
GW. Tillväxttakten för landbaserad vindkraft har avtagit, medan istället havsbaserad vind växer snabbt. Under 
2001 installerades endast 51 MW i havet i hela Europa, medan det under 2015 installerades 3 GW i havet. 2030 
anses havsbaserad vindkraft komma att stå för 14 procent av hela EU:s elbehov.

Den totala installerade kapaciteten av vind-
kraft i Europa 2030 förväntas uppgå till 353 
GW varav 112 GW förväntas vara havsbase-
rad vindkraft. Havsbaserad vindkraft drivs 
dels av att det är svårare att hitta bra lägen 
på land och att det finns ett motstånd mot 
vindkraftverk i befolkade områden. Den sto-

ra tillväxtdrivaren i havsbaserad vindkraft 
är framförallt att det blåser oftare, starkare 
och jämnare till havs. Eftersom energin som 
ett vindkraftverk ger är kubiskt relaterad 
till vinden, där dubbel vindhastighet ger 8 
gånger mer energi, så är placeringen av ett 
vindkraftverk mycket viktig.

FÖRDELAR MED  
FLYTANDE VINDKRAFT
Genom att utveckla ett flytande vind-
kraftverk behöver inte samma hänsyn 
tas till djupet på utvald plats vilket ökar 
de geografiska möjligheterna. Det finns 
många projekt globalt där olika princi-
per för flytande vindkraft testas. De allra 
flesta projekten bygger (till skillnad från 
SeaTwirls vindkraftverk) på principen 
att ta ett typiskt landbaserat horisonta-
laxlat vindkraftverk och sätta det på en 
flytande enhet. Fördelarna med verti-
kalaxlade vindkraftverk till havs är flera, 
bland annat den lägre tyngdpunkten, 
lättillgängligheten för service och min-
dre underhåll. Genom att nya projekt 
växer fram skapas också en ny marknad 
baserad på en energikälla som framstäl-
ler miljövänlig, billig och säker energi.

Årlig storlek för installation av land- och havsbaserad vindkraft i Europa mellan åren 2016-2030. Tillväxt baserad på estimat från EU – JRC Wind Status Report.

Europeisk marknadstillväxt för Onshore och Offshore installationer (MW) (2016-2030)

27% CAGR
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28 november 
Stora aktiedagen med Aktiespararna i Stockholm,  
Birger Jarlsgatan 61 A, 08.00-21.00 

30 november 
Investerarträff hos Mangold i Malmö,  
Hamngatan 4 12.00-13.00 

5 december 
Investerarträff på Göteborgs universitet Gula Salongen, 
Vasaplatsen Göteborg, 16.00-17.00

6 december 
Aktiedagen med Aktiespararna i Stockholm,  
Birger Jarlsgatan 61 A, 08.00-13.00 

6 december 
Investerarträff hos Mangold i Stockholm,  
Engelbrektsplan 2, 18.00-19.00 

Anmälan Aktiespararna:  
www.aktiespararna.se/evenemang  
och under respektive evenemang 

Anmälan Mangold: 
Skickas till corporate-finance@mangold.se

Anmälan Investerarträff Göteborg: 
Skickas till gabriel.strangberg@seatwirl.com

VILLKOR

INDIKATIV TIDSPLAN

Erbjudandet Aktier i SeaTwirl AB

Teckna aktier Mangold.se eller via 

 bilagd anmälningssedel

Teckningskurs 40 SEK per aktie

Erbjudandets storlek 24 000 000 SEK

Teckningsåtaganden 50% av emissionsvolym

Pre-money värdering 45,8 MSEK

INVESTERAR- 
TRÄFFAR

28 
NOVEMBER

7 
DECEMBER

8 
DECEMBER

22 
DECEMBER

Anmälningsperioden 
inleds

Anmälningsperioden 
avslutas

Offentliggörande av 
utfall

Första dag för handel



Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av aktier i SeaTwirl AB (”SeaTwirl” eller “Bolaget”). 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 den 7 december 2016 kl. 15:00.

Undertecknad önskar härmed teckna aktier i SeaTwirl i enlighet med de villkor som anges i investeringsmemorandumet som offentliggjordes i november 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 befull-
mäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt nedan.

Besked om 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. Depåkunder hos Mangold skall ha likvid tillgänglig på depån den 7 december 2016.  Minsta anmälan är 150 aktier. OBS! Om depån är kopplad till en 
kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier.

Anmälningssedel för teckning av aktier i SeaTwirl AB i samband med nyemission 
inför listning på Nasdaq First North

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:
Mangold Fondkommission AB 
Box 55691, SE-102 15 STOCKHOLM 
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr 
Tel: 08-503 01 580/Fax: 08-503 01 551 
E-post: ta@mangold.se

JA NEJ

Vänligen kryssa i korrekt alternativ nedan, huruvida ni är en person i politiskt utsatt ställning, eller ej.

Om ja, vänligen fyll i blanketten ”Person i politiskt utsatt ställning” som finns att ladda ner på Mangolds hemsida, www.mangold.se.

OBLIGATORISKA UPPGIFTER AVSEENDE PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING

Om teckningen avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR, eller tecknas av en person bosatt utomlands (oavsett tecknat belopp), ska en vidimerad kopia 
på giltig legitimationshandling medfölja för att teckningsförbindelsen ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, 
personnummer och telefonnummer för att vara giltig. 
För juridisk person ska alltid ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, ej äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. Därtill ska 
avsnittet ”Ägare” nedan fyllas i.

OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖR FÖRHINDRANDE AV PENNINGTVÄTT - OBSERVERA IN-
STRUKTIONER FÖR VIDIMERING

Ägare Personnummer/organisationsnummer Adress Innehav aktier % Innehav röster %

ÄGARE - OBLIGATORISKT VID JURIDISK PERSON

* Bifoga vidimerad kopia på aktiebok eller registreringsbevis som visar ägare/intressenter med ägarandel över 25 procent.

SeaTwirl

VP-konto/servicekonto/depå Bank/förvaltare 

Personnummer/organisationsnummer Telefon dagtid Datum

Efternamn, förnamn/firma E-post

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) Underskrift (i förekommande fall av behörig(a) firmatecknare eller förmyndarens)

Postnummer                                      Ort                                                                                          Land (om annat än Sverige) Namnförtydligande

VID TILLDELNING SKA TECKNADE AKTIER LEVERERAS TILL NEDANSTÅENDE VP-KONTO/SERVI-
CEKONTO ELLER DEPÅ. ALLA UPPGIFTER AVSEENDE TECKNAREN NEDAN ÄR OBLIGATORISKA. 

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. 

Har den juridiska personen fysiska personer som ägare vars ägarandel (direkt eller indirekt) överstiger 25 procent av aktierna eller rösterna i den juridiska 
personen eller som på annat sätt kontrollerar förvaltningen av den juridiska personen (personen har exempelvis rätt att utse eller avsätta mer än hälften av 
ledamöterna i den juridiska personens styrelse)? * 

Om den juridiska personen är en stiftelse, eller liknande, vänligen ange namn, adress samt person- eller organisationsnummer på framtida förmånstagare, 
alternativt namn på de fysiska personer i vars främsta intresse stiftelsen, trusten eller liknande har inrättats eller bedriver verksamhet för.

JA(ange vem/vilka nedan) NEJ

Jag/vi önskar teckna:
150 aktier (6 000 SEK)

250 aktier (10 000 SEK)

500 aktier (20 000 SEK)

1 000 aktier (40 000 SEK)

2 500 aktier (100 000 SEK)

Annat antal: __________________ aktier á 40 SEK (minst 150 st).

Teckningskurs 40 SEK per aktie

Indikativ anmälningsperiod 28 november t.o.m. 7 december 2016 kl. 15:00

Emissionens storlek 24 MSEK

Pre-money värdering 45,8 MSEK



Frankeras ej.

Mangold 
Fondkommission

betalar portot.

Mangold Fondkommission AB
Ärende: SeaTwirl

SVARSPOST
Kundnummer 202 964 48
SE-110 05 STOCKHOLM
SWEDEN

Viktig information

1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, nedan 
Mangold, (för adress och telefon se denna anmälningssedels 
framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektion-
ens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhan-
dahålla 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 emis-
sionsinstitut administrera hanteringen av anmälningssedlar, 
betalningar och tilldelningar av finansiella instrument. Det 
uppdrag som Mangold erhåller från dem som inger under-
tecknade anmälningssedlar utgörs av att den som under-
tecknat 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 instru-
ment 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 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 information-
smaterial, 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 anmälnings-
sedeln 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 en-
skilt 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. All information rörande Mangold tjänster tillhandahålles 
på svenska.

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

10. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkommis-
sionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälnings-
sedeln. Observera att det för tecknare 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 tecknare med depå hos Mangold dras 
likvid automatiskt efter att tilldelningsbeslutet fattats vilket 
normalt sker ett par dagar efter sista anmälningsdagen.

11. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna 
anmälningssedel. Ändringar och tillägg kan medföra att an-
mälningssedeln kan komma att lämnas utan avseende.

12. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende. Besked om eventuell till-
delning av finansiella instrument lämnas genom utskick av 
avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningar-
na på denna.

13. Notera att du enbart genom undertecknande och ingi-
vande av denna anmälningssedel inte blir kund hos Mangold. 
Mangold kommer med andra ord bl.a. inte att kundkategori-
sera dig eller att genomföra en passandeprövning avseende 
din anmälan om köp av finansiella instrument i denna emis-
sion.

14. 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.

15. 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 klago-
målsansvarig på den adress, telefaxnummer som anges på 
framsidan av anmälningssedeln, eller till e-postadress klago-
malsansvarig@mangold.se

16. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon 
utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- 
och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Kon-
sumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klago-
mål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna 
Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol.

17. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. 
Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna 
uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tings-
rätt, är behörig domstol.

18. Erbjudandet och denna anmälningssedel riktas inte, 
varken direkt eller indirekt, till personer med hemvist i USA, 
Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Schweiz, 
Singapore eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig inte heller till 
personer vilkas deltagande förutsätter prospekt, registrering 
eller andra åtgärder. Denna anmälningssedel eller andra till 
erbjudandet hänförliga dokument får inte distribueras i land 
där sådan distribution eller försäljning av aktier kräver åtgärd 
enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant 
land. Anmälningssedel avsänd från sådant land kommer att 
lämnas utan avseende.

19. 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 fi-
nansiering av terrorism? Så anses vara fallet om Ni respektive 
familjemedlemmen eller ägaren har eller har haft en viktig 
offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parla-
mentsledamot, domare i domstol av högsta instans (mots-
varande t.ex. Högsta domstolen), ambassadör, lednings-po-
sition i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta 
Mangold.

Vik här Vik här


