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återfi nns inom den nordiska marknaden. 
Bolaget etablerades under 1990 och har si�  
huvudkontor i Lund.



European Ins�tute of Science AB är verksamt inom hälsa 
- och sjukvård. Idag innehas störst fokus på utveckling 
av diagnos�ska analyser som används för kliniska 
laboratorie- och punktvårdsinställningar, främst inom 
veterinär hälsa och för hund, ka� och hästdjur. Störst 
verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. 
Bolaget etablerades under 1990 och har si� huvudkontor 
i Lund.

- Se filmpresentation TurboReaderTM

- Se Kliniska guider, Kliniska evalueringar & Broschyrer 

===> besök www.euris.org

VD har ordet

Bästa ak�eägare och poten�ella investerare!

Jag skriver de�a Vd-ord med anledning av a� European 
Ins�tute of Science AB (EURIS) avser a� förstärka sin 
kassa med 8.5 MSEK genom emission av nya ak�er i 
sy�e a� säkerställa pågående försäljningsexpansion 
och dri�. Bolaget, vars ak�e handlas sedan 2009 på 
ak�ehandelsplatsen Spotlight Stockmarket i Stockholm, 
befinner sig sedan 2018 i en helt ny och spännande  
�llväx�as med den egna blodanalyspla�orm 
(TurboReader™) på den expanderande marknaden för 
veterinärdiagnos�k. I sy�e a� bredda ägarbasen välkomnar 
bolaget även nya investerare a� deltaga i nyemissionen 
och bli ak�eägare i bolaget.

EURIS har en god bruttomarginal
Det är med glädje jag kan konstatera a� bolagets  
verksamhet under det andra kvartalet har ha� en mycket 
posi�v utveckling. Bolaget uppvisar for�arande e�  
nega�vt resultat på -1.39 MSEK (2019 Q1-2) e�ersom det 
befinner sig i e� uppbyggnadsskede. Bru�omarginalen har 
dock ökat från 40 % (2018 Q1-2) �ll 78 % (2019 Q1-2), vilket 
förklaras av a� reagensförsäljningen står för en större andel 
av de totala intäkterna som uppgick �ll 0.24 MSEK (2019 
Q1-2). E� ökat fokus på försäljning och marknadsföring 
av våra egna produkter har resulterat i a� antalet svenska 
djursjukhus som ru�nmässigt använder våra produkter 
har ökat från två �ll fem. Vi märker dessutom a� det blir 
allt lä�are a� a�rahera nya kunder i och med a� vi nu har 
expanderat basen med svenska referenskunder. Utanför 
Sverige har våra distributörer under andra kvartalet ökat 
antalet djursjukhus som ru�nmässigt använder våra 
produkter från tre �ll fyra.

Reagensförsäljningen ökade med 126 %
Det är min bestämda uppfa�ning a� förutsä�ningarna 
för a� bolaget skall uppnå lönsamhet är mycket 
gynnsamma. För a� uppnå de�a mål måste volymerna på 
reagensförsäljningen för TurboReader™ naturligtvis fortsä�a 
a� öka. Jag bedömer a� bolaget ska kunna uppvisa vinst 
med en kundbas på motsvarande 50 svenska djursjukhus 
som dagligen använder TurboReader™ i sin kliniska ru�n. 
En bra parameter för a� följa bolagets utveckling är det 
totala antalet sålda test, vilket illustreras i grafen nedan. 
Antalet sålda test under andra kvartalet (2019 Q2) var  
2 180 stycken, en ökning med 126 % jämfört med 
första kvartalet (2019 Q1). Denna ökning berodde på 
ny�llkomna kunder samt a� existerande kunder ökade 
sina beställningsvolymer. Min uppska�ning i dagsläget är 
a� lönsamhet kan uppnås vid cirka 25 000 sålda test per 
kvartal.











  













Grafen illustrerar det totala antalet sålda blodtest för TurboReaderTM-
systemet per halvår under verksamhetsåren 2018-2019.
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Starkare position på marknaden
EURIS har under andra kvartalet fortsa� stärka sin posi�on 
på marknaden och vi känner oss väl posi�onerade 
gentemot våra konkurrenter. De�a tack vare bolagets 
tekniska kompetens och TurboReader™-systemets 
modulära uppbyggnad vilket möjliggör snabb utveckling 
av nya blodtest som e�erfrågas av kunderna. Därmed 
underlä�as värvandet av nya kunder och distributörer. 
I slutet av 2018 och under första kvartalet 2019 kunde 
EURIS erbjuda fyra nya blodtest för ka� och häst (ka� -
SAA, häst-SAA, häst-ALB och häst-U-ALB). Vi har en högt 
ställd ambi�onsnivå gällande nya blodtest och förväntar 
oss e� fortsa� högt lanseringstempo.

Flertalet djursjukhus och veterinär-prak�kmo�agningar 
håller på a� uppdatera sina journalsystem vilket på sikt 
kommer a� kräva a� alla pa�entnära analysinstrument 
är uppkopplade mot nätverk (LIS). Vi arbetar med 
a� uppdatera vår programvara för a� snabbt kunna 
erbjuda LIS i vårt instrument med avsikten a� underlä�a 
försäljningsprocessen. E�ersom konkurrenterna LifeAssays 
AB och Eurolyzer Gmbh i dagläget inte erbjuder uppkoppling 
så förväntas de�a ge TurboReader™ y�erligare en vik�g 
konkurrensfördel. TurboReader™-systemets nuvarande 
konkurrensfördelar är snabbhet, noggrannhet samt årliga 
kostnadsbesparingar på 30-40 % för kliniken.

Huvudkonkurrent lämnar veterinärdiagnostik 
Under andra kvartalet aviserade huvudkonkurrenten 
LifeAssays AB a� bolaget avser a� lämna veterinärdiag-
nos�kområdet. De�a är e� beslut som skapar oss stora 
möjligheter a� snabbt expandera vår försäljning på den 
svenska marknaden.

Tillväxt genom strategiska samarbeten
För a� accelerera vår globala försäljning söker vi  
samarbeten med större etablerade partners och 
distributörer. Under två �llfällen år 2019 har vi ställt ut vårt 
TurboReader™ system i det globala NASDAQ (Stockholm) 
noterade diagnos�kbolaget Boule Diagnos�cs ABs monter 
på veterinärutställningar i Göteborg och Jönköping varvid 
vi erhöll en mycket posi�v återkoppling.

Den 4-8 augus� besökte vi AACC Clinical Chemistry mässan 
i Anaheim (USA) och etablerade nya affärskontakter som 
vi hoppas kommer leda �ll nya affärsmöjligheter under 
2019-2020 för bolagets produkter (se bild nedan).

AACC Clinical Lab Expo 4-8 augus� 2019 (Anaheim, CA, USA)

Veterinärdiagnostisk - en stor marknad
Flera kapitalstarka aktörer har påbörjat en konsolidering av 
den europeiska djursjukvårdsbranschen genom Evidensias 
(ägs sedan år 2014 av EQT AB), AniCuras (ägs sedan år 
2018 av den amerikanska livsmedelsjä�en Mars) och 
Ve�ris (ägs sedan år 2011 av norska investmentbolaget 
Braganza) etablering inom veterinärsjukvården. Den 
växande globala veterinärdiagnos�ska marknaden uppgick 
år 2013 �ll 2 900 MUSD varav hunddiagnos�k uppgick �ll 
879 MUSD (referens: MarketsandMarkets 2014, Veterinary 
Diagnos�cs Market). Tillväxten drivs av en ökad e�erfrågan 
som grundas i djurägarnas vilja a� betala för en god 
sjukvård för sina husdjur. Enligt uppgi�er publicerade av 
en konkurrent och våra egna uppska�ningar gör Sveriges 
800 000 hundar varje år cirka 400 000 veterinärbesök 
(referens: Årsredovisning 2017 sida 16, LifeAssays AB). 
E�ersom omkring 10 % av besöken leder �ll a� hund-CRP 
mäts uppgår det årliga antalet pa�entnära hund-CRP test 
i Sverige �ll 40 000 stycken. Med e� slutpris �ll kund på 
ca 45 SEK per test uppska�ar vi den årliga svenska hund-
CRP marknaden �ll 1,8 MSEK. Vi uppska�ar den globala 
poten�alen �ll 8 miljoner pa�entnära hund-CRP test per 
år och en årlig global marknad på 360 MSEK. Utöver de�a 
antas övriga veterinära blodtest (ka�-HPT, ka�-SAA, häst-
SAA, häst-ALB och häst-U-ALB) för TurboReader systemet 
expandera marknadspoten�alen.

Finansiering av bolagets uppbyggnad
Avslutningsvis vill jag tacka alla våra nuvarande ak�eägare 
för deras finansiella support som möjliggjort utvecklingen 
av bolaget och dess pågående försäljningsexpansion. 

Jag tycker även a� det är posi�vt a� notera a� enligt 
Finansinspek�onens insiderlista har styrelseledamoten 
och huvudägaren Ulric Aspegrén genom förvärv samt 
nyteckning ökat si� innehav i European Ins�tute of 
Science AB med 696 317 ak�er (2018) samt 301 599 ak�er 
(2019), styrelseledamoten Arne Jakobsson genom förvärv 
samt nyteckning ökat si� innehav i European Ins�tute of 
Science AB med 0 ak�er (2018) samt 12 628 ak�er (2019) 
styrelseordförande docent dr. Lars-Olof Hansson med  
525 663 ak�er (2018) samt 0 ak�er (2019) samt 
undertecknad med 395 807 ak�er (2018) samt 18 143 
ak�er (2019).

Slutligen vill jag också passa på a� välkomna nya ak�eägare 
i bolaget genom deltagande vid denna nyemission eller 
genom förvärv av ak�er vilka handlas på Spotlight Stock 
Market i Stockholm (www.spotlightstockmarket.com).

   Lund i september 2019

   Docent dr. Dario Kriz
   Vd för European Institute of Science AB
   Docent vid Lunds Universitet
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Vik�g informa�on: Hänvisning �ll upprä�at memorandum med anledning av föreliggande 

erbjudande om teckning av ak�er i European Ins�tute of Science AB (publ). Föreliggande 

material är en introduk�on �ll European Ins�tute of Science AB och Erbjudandet om teckning 

av ak�er vilket offentliggjorts. De�a är ingen komple� sammanfa�ning av det memorandum 

som upprä�ats med anledning av erbjudandet. Exempelvis innehåller denna introduk�on 

inte någon beskrivning av de risker som European Ins�tute of Science AB bedömer vara 

väsentliga a� utvärdera i samband med en investering i Bolagets ak�er. Dessa risker och 

annan informa�on, vilken är betydelsefull för en komple� utvärdering av erbjudandet och 

av en investering i European Ins�tute of Science AB, finns återgivna i memorandumet. Innan 

e� investeringsbeslut tas, bör memorandumet studeras i detalj. Emissionsmemorandumet 

finns �llgängligt på European Ins�tute of Science ABs kontor samt hemsida www.euris.org.

Inbjudan Allmänheten och befintliga ak�eägare 
inbjudes �ll teckning av nya ak�er

Tecknings�d 13 - 27 september 2019

Emissionskurs 0,50 kr per ak�e

Emissionsbelopp
Antal nya B-ak�er

8 456 875 kronor
16 913 750 st.

Avstämningsdag 6 september 2019 (sista dag för handel inklu-
sive teckningsrä� är den 4 september 2019)

 Företrädesrä� 8 gamla ak�er oavse� serie ger rä� a� 
teckna 7 nya ak�er av serie B

Handel med teck-
ningsrä�er

13 - 25 september 2019

Bolagsvärde före 
emission

9 665 000 kr (baserat på emissionskurs)

Ak�ehandelsplats
Emissionsins�tut

Spotlight Stock Market (f d Ak�eTorget)
Mangold Fondkommission AB

Mo�v Bolagets avsikt är a� öka sin ne�oomsä�ning 
genom fortsa� bearbetning av marknaden. 
Mo�vet �ll föreliggande nyemission är a� 
European Ins�tute of Science AB avser 
förstärka si� rörelsekapital för a� säkerställa 
pågående försäljningsexpansion och dri� av 
verksamheten. 

Erbjudandet i sammandrag

BALANSRÄKNING
i sammandrag (tkr)

2019
06-30

2018
06-30

2018
12-31

2017
12-31

2016
12-31

Anläggnings�llgångar
   Immateriella
   Finansiella

20
0

25
0

20
0

25
6

26
727

Omsä�nings�llgångar 1 277 2 024 1 606 2 763 1 576

SUMMA TILLGÅNGAR 1 297 2 049 1 620 2 794 2 329

Eget kapital 996 1 711 1 374 2 529 2 132

Kor�ris�ga skulder 301 338 252 265 197

EGET KAPITAL & SKULDER 1 297 2 049 1 626 2 794 2 329

NYCKELTAL

Intäkter  (tkr) 244 193 399 833 1253

Utdelning per ak�e (kr) 0 0 0 0 0

Eget kapital per ak�e (kr) 0.05 0.14 0.08 0.21 0.26

Kassa periodslut (tkr) 649 373 988 2 074 1 114

Kassaflöde per ak�e (kr) -0.02 -0.14 -0.08 0.11 0.04

Soliditet (%) 77 83 84 91 92

RESULTATRÄKNING 
i sammandrag (tkr)

2019
Q1-2

2018
Q1-2

2018
helår

2017
helår

2016
helår

Intäkter
   Försäljning egna produkter

   Försäljning externa produkter

   Konsultverksamhet
   Royalty
   Övrigt

194
4
0

46
0

78
75

0
40

0

156
159

0
84

0

18
0

694
121

0

8
0

1 104
136

5

Kostnader inkl. avskrivn. -1 638 -1 711 -3 505 -2 250 -1 885

Resultat från bolagspor�ölj 0 -1 -1 241 -142

RÖRELSERESULTAT -1 394 -1 519 -3 107 -1 176 -774

Finansiellt ne�o 0 0 0 0 19

Ska� 0 0 0 0 0

PERIODENS RESULTAT -1 394 -1 519 -3 107 -1 176 -755

Resultat per ak�e (kr) -0.08 -0.13 -0.23 -0.13 -0.10

Kursutveckling för European Institute of Sciences aktie (EURI B) 

under senaste 3 års perioden. 

Källa:  Spotlight Stock Market (f d Ak�eTorget)



OBSERVERA VIKTIG INFORMATION PÅ SIDA 6 (Baksida)!

Anmälningssedel för teckning av aktier, utan stöd av teckningsrätter i European Institute of Science AB
OBS! Du kan teckna aktier med denna anmälningssedel även om du inte är aktieägare sedan tidigare

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

Teckningstid 13 sep 2010 - 27 sep 2019, klockan 15:00
Teckningskurs 0,50 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 European Institute of Science AB. 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 aktier i European Institute of Science, i enlighet med de villkor som anges i det memorandum som upprättats med anledning av 
emissionen och samt 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 föregående 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 kl. 15:00 den 27 sep 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 av serie B Teckningskurs per aktie

 0,50 SEK

Totalt att betala i SEK Teckna online via 
www.mangold.se

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 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 kunna 
teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter samt för att anmälningssedeln ska anses vara giltig.

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:

Vid teckning av fullmaktshavare, vänligen kontakta Mangold

Erfarenhetsfrågor Kunskapssfrågor

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 haft ett yrke som är direkt relevant för förståelsen av vilka risker som är förk-

nippade med aktier och hur marknaden för finansiell instrumnet 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.

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

nippade med aktier och hur marknaden för finansiell instrumnet fungerar?          JA                    NEJ

JA                    NEJ

JA                    NEJ

finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill Ni ändå genomföra investeringen?                                     JA                        NEJ

5
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VIKTIG INFORMATION ANMÄLNINGSSEDEL 
OMSTÅENDE SIDA (sida 4)

1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-
1267, nedan Mangold, (för adress och telefon se denna 
anmälningssedels framsida) är ett värdepappersbolag under 
Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet 
består i att tillhandahålla emissionstjänster och tjänster 
avseende finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. 
av att på uppdrag 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.
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 
informationsmaterial, kommer skatter eller andra avgifter 
och kostnader som kan komma att uppstå med anledning 
av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att 
påföras av eller erläggas av Mangold.
5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt 
anmälningssedeln och det finansiella instrument som 
anmälningssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som 
följer av distans- och hem-försäljningslagen (2005:59).
6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett 
enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels 
framsida och av den information som upprättats med 
anledning av ett enskilt erbjudande.

7. Uppgifterna i anmälningssedeln 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. 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.
9. 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.

13. Reklamation av Mangolds utförande av det 
uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande av 
anmälningssedeln ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så 
inte sker kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra 
påföljder gällande mot Mangold gå förlorad.
14. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds 
hantering av anmälningssedeln som ingivits till Mangold är 
det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. 
Kontakta gärna i första hand den avdelning som har haft 
hand om din 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, ledningsposition i statsägt bolag etc. Om Ni är 
osäker, vänligen kontakta Mangold.

Vik här och tejpa ovan

Mangold Fondkommission AB
Emissioner / European Institute of Science
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