
Välkommen att teckna aktier  
i CELLINK inför noteringen  
på Nasdaq First North
10 oktober – 24 oktober

Disclaimer
Marknadsföringsbroschyr: Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för CELLINK 
AB. Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen bekanta er med memorandumet som 
relaterar till erbjudandet före någon form av investeringsbeslut fattas. Memorandumet finns tillgängligt på CELLINKs hemsida (www.cellink.com) och Mangold 
Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se/emission/CELLINK). De värdepapper som omfattas av erbjudandet riktar sig inte till personer 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 eller någon jurisdiktion där distribution eller 
erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion. 



Bakgrund & Motiv

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck 
som idag används av många av världens mest välrenomme-
rade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med 
levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävna-
der och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kom-
pletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare.   

CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resul-
tat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 
3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra 
operatörer. Det är mångårig forskning av Paul Gatenholm 
på Chalmers tekniska högskola som ligger till grund för bio-
bläcket. 

För att snabbare få genomslag med biobläcket på världs-
marknaden har CELLINK utvecklat en egen 3D-Bioskrivare 
optimerad för biobläcket. Med sin prestanda och kostnads-
effektivitet är CELLINKs 3D-Bioskrivare idag en av de ledan-
de på marknaden och har redan sålts till kunder över hela 
världen. Kombinationen av att kunna erbjuda kunder dels 
biobläck men även en tillhörande 3D-Bioskrivare skapar ett 
helhetserbjudande som assisterar och förenklar forskning-
en när det gäller att skapa ny mänsklig vävnad ämnad för 
vidare studier eller testning. 

CELLINKs biobläck och 3D-Bioskrivare har tagits emot myck-
et positivt av marknaden och Bolaget har under 2016 er-

hållit en mängd utmärkelser, såväl vetenskapliga och affärs-
mässiga som för framgångsrikt entreprenörskap. 

I dagsläget jobbar CELLINK koncentrerat med försäljning av 
sin 3D-Bioskrivare för att också på sikt kunna etablera en så 
stor marknad som möjligt för Bolagets biobläck. Verksam-
heten startades under 2015 som ett projekt i APTAB, vilket 
genererade en försäljning om 960 TSEK. Sedan Bolaget for-
mellt startades den 27 januari 2016 och fram till 31 augusti 
2016 har försäljningen uppgått till 3 743 TSEK. På lång sikt 
beräknar CELLINK att majoriteten av Bolagets intäkter kom-
mer att härledas till den kontinuerliga och återkommande 
försäljningen av Bolagets biobläck. För att finansiera den 
fortsatta utvecklingen och behålla en ledande position har 
styrelsen i CELLINK beslutat att finansiera expansionen ge-
nom emission av nya aktier i samband med Bolagets listning 
på Nasdaq First North. 

Anskaffat kapital avser CELLINK att använda för:
• Fortsatt kommersialisering av Bolagets produkter ge-

nom utökat säljteam och fokus på marknadsföring (7 
MSEK) 

• Fortsatt utveckling av biobläcket (7 MSEK) 
• Framtagande av nya generationer av 3D-Bioskrivare (7 

MSEK) 



Det är med glädje som CELLINK nu tar nästa steg i sin expansion och gör en 
kraftfull lansering av lösningen på det globala behovet av mänsklig vävnad, 
idag främst inom forskarvärlden. Med hjälp av 3D-Bioutskrivning och ett 
patentsökt biobläck förser våra produkter verktygen för att enkelt tillverka 
strukturer som celler kan växa i. Biobläcket är framtaget med stöd av många 
års forskning och har standardiserats för att vidga dess appliceringsområ-
den. Genom att bistå forskare hoppas vi kunna driva utvecklingen framåt 
inom bioteknologin för att i framtiden möjliggöra utskrift av patientspecifika 
organ.

Med en ökning av kroniska sjukdomar, en åldrande befolkning samt en brist 
på mänskliga vävnader och organ erfar marknaden för 3D-Bioutskrivning en 
stark tillväxt och vi bedömer oss ligga rätt i tiden för möta efterfrågan med 
en fullskalig expansion. Marknaden har tidigare varit begränsat till de som 
kunnat finansiera dyra 3D-Bioutskrivare och kravet för användning har varit 
hög teknisk kompetens och egentillverkat biobläck (stödstruktur för celler). 
Med vår helhetslösning når vi ut till en bredare kundkrets och möjliggör för 
en utökad forskning och tillämpning av 3D-Bioutskrivning. Vi bedömer att 
CELLINK är marknadsledande och väl positionerade i förhållande till dagens 
konkurrens.

CELLINK har färdiga produkter som redan säljs i 25 länder världen över. 
Under de kommande åren planeras utökade investeringar i kommersialise-
ring av erbjudandet, fortsatt utveckling av biobläcket och framtagning av nya 
generationer 3D-Bioskrivare.

Trots vår korta tid som kommersiellt bolag har CELLINK medverkat i flertalet 
publikationer och erhållit många priser och utmärkelser. Däribland Årets 
Startup 2016, Framtidspriset 2016, Årets unga entreprenör Sverige 2016 
samt blivit listat på 33-listan.

Välkomna att teckna aktier och var med på CELLINKS spännande resa. Var 
med och skapa framtiden inom bioteknologin. 

Göteborg den 6 oktober 2016
Erik Gatenholm
Grundare och Verkställande Direktör

VD har ordet



Marknadsöversikt

Även om 3D-utskrivning funnits i över 30 år så är det först på 2000-talet det vi 
idag benämner 3D-Bioutskrivning har vuxit fram, vilket innefattar tillverkning av 
vävnader baserade på mänskliga celler. Utvecklingen har nu kommit så långt 
att forskningsinstitut lyckats skriva ut öronbrosk, ben och muskelstrukturer. 
Dessa strukturer har implanterats i djur där de sedermera har utvecklats till 
funktionella vävnader och till och med utvecklats till system av blodkärl.

Marknaden för 3D-Bioskrivning och biobläck karaktäriseras av teknikens 
nuvarande applikationsområden. I dagsläget är det primärt forskningsinstitut, 
universitet, kosmetikabolag, läkemedelsbolag och bolag verksamma inom 
implantat som använder 3D-Bioskrivare och biobläck.

Behovet av mänsklig vävnad
Exempel på applikationer inom forskningen där tekniken används idag är:
• Utskrift av cancertumörer för att möjliggöra storskaliga test av potentiella 

läkemedel.
• Utskrift av mänsklig hud för testning av kosmetikaprodukter. CELLINKs 

produkter erbjuder således kosmetikaindustrin en möjlighet att ersätta 
djurförsök. 

• Utskrift av brosk samt ben för att i framtiden kunna skriva ut patientspecifik 
vävnad för inplantering.

• Utskrift av organbitar och miniatyrer av organ såsom lever och njure som 
kan användas för att bedöma hur nya läkemedel påverkar vävnaderna. 

STARK TILLVÄXT
Marknaden för 3D-Bioskrivare erfar en kraftig tillväxt 
och förväntas uppgå till 6,1 miljarder USD år 2022 
med en estimerad årlig tillväxt om 17,4 procent. 
Efterfrågan på 3D-utskrivare förväntas i närtid 
huvudsakligen komma från företagsmarknaden och 
riktas mot bolag som kombinerar en prismedveten 
strategi med komplexitet, vilket är ett område som 
CELLINK har riktat in sig mot. Genom produktion 
av en av marknadens mest kostnadseffektiva 
3D-Bioskrivare med tillhörande biobläck är CELLINK 
därmed en av spelarna i det framtida trendskiftet 
inom 3D-Bioskrivning. 
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GLOBAL MARKNADSTILLVÄXT FÖR 3D-BIOSKRIVARE (2016-2022)

Notis. Årlig storlek på den globala marknaden för 3D-Bioutskrivning mellan åren 
2016-2022. Tillväxt baserad på estimat från Wise Guy Report
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Gartner Inc. beräknar att 
försäljningen av 3D-skrivare 
kommer att dubblas varje 
år mellan 2015 och 2018 
vilket i sådant fall renderar 
i cirka 2,3 miljoner sålda 
enheter 2018 och att de 
totala utgifterna spenderat 
på 3D-skrivare kommer 
stiga till 13,4 miljarder USD 
per 2018
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CELLINK i korthet

Årets start-up

CELLINK har under det gångna året vunnit flertalet utmärkelser 
för gott entreprenörskap och för snabb tillväxt. Bland annat vann 
bolaget Årets Start-Up i Serendipity Challenge samt årets expo-
nentiella start-up från Nordic start-up Awards, bolaget var även 
med på Nytekniks och affärsvärldens 33-lista där bolaget även 
blev utmärkt som publiken favorit.

Mindre än ett år gammalt och aktivt i 25 
länder

Bolaget har på mycket kort tid nått en global marknad med för-
säljning till 25 länder. Kunderna består i hög grad av högt ansedda 
universitet, intuitioner och företag. Ett axplock från CELLINKs 
kundlista innefattar Princeton University, Tufts University och 
Wake Forest University. 

Revolutionerar en revolutionerande 
bransch

CELLINK har ompaketerat den mest revolutionerande tekniken till 
ett format som gör det möjligt för vilken forskare som helst att ut-
veckla sin forskning med hjälp av 3D-Bioskrivartekniken. CELLINKs 
lösning är den mest kostnadseffektiva på marknaden och erbjuder 
allt som behövs för att komma igång.

Standardiserade Biobläck

Bolagets standardiserade Biobläck gör det möjligt för de som vill 
ta hjälp av en 3D-Bioskrivare i sin forskning att direkt börja jobba 
på den applikation de önskar. De speciellt utvecklade bläcken är 
välbeprövade och publicerade i vetenskapliga publikationer och 
möjliggöra för kunderna att fokusera på resultat istället för att 
uppfinna hjulet varje gång de ska skriva ut något. 

En av världens mest kostnadseffektiva 
3D-Bioskrivare

CELLINK säljer två typer av egenutvecklade 3D-Bioskrivare. Stan-
dardmodellen är en av de mest kostnadseffektiva på marknaden 
och den mer avancerade modellen är den förste 3D-Bioskrivaren 
som möjliggör utskrifter i en ren miljö genom bolagets patentsök-
ta Clean Chamber Technology.



2016 i korthet
27 januari - CELLINK AB bildas

31 mars – Försäljningen uppgår till 1,0 MSEK

21 april – CELLINK gör en riktad emission och en 
lånefinansiering om total 6,1 MSEK

5 juli – CELLINK utsedd till årets startup, 
Serendipity Challenge

31 augusti – Omsättning om 3,7 MSEK för 
det brutna räkenskapsåret

30 september - Försäljningen sker nu i 
25 länder

4 oktober - CELLINK genomför en riktad emis-
sion om 7,0 MSEK till en teckningskurs om 26 
SEK per aktie

Erbjudandet Aktier i CELLINK AB

Teckna aktier Mangold.se, internetbank eller via bilagd anmäl-
ningssedel

Teckningskurs 26 SEK per aktie

Erbjudandets storlek 23 000 016 SEK

Teckningsåtaganden 50% av emissionsvolym

Pre-money värdering 156,3 MSEK

Villkor & indikativ tidsplan 10
okt

24
okt

26
okt

3
nov

Anmälnings- 
perioden inleds

Anmälnings- 
perioden avslutas

Offentliggörande av 
utfall

Första dag 
för handel

Investerarträffar
10 oktober - Aktiespararna i Stockholm, Birjer Jarlsgatan 61 A, 17.00-20.00 

18 oktober - Investerarträff hos Mangold i Stockholm, Engelbrektsplan 2, 18.00-19.00 

18 oktober - Aktiespararna i Göteborg, Kungsportsavenyn 36, 17.00-20.00 

19 oktober - Investerarträff hos Mangold i Malmö, Hamngatan 4, 18.00-19.00 

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

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

Aktuellt



Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av aktier i CELLINK AB (”CELLINK” eller “Bolaget”). Observera att anmälan är bindande samt att en-
dast 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 24 oktober 2016.

Undertecknad önskar härmed teckna aktier i CELLINK i enlighet med de villkor som anges i informationsmemorandumet som offentliggjordes i oktober 2016. Genom un-
dertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Mangold Fondkommission AB befullmäkti-
gas 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 beräknas ha sina tilldelade aktier tillgängliga på depån den 31 oktober 2016 när likviden även dras.  Minsta anmälan är 
200 aktier.

Anmälningssedel för teckning av aktier i CELLINK 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

Teckningskurs 26 SEK per aktie

Anmälningsperiod 10 oktober till 24 oktober 2016

Betalning Enligt avräkningsnota

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 anmälningssedeln 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.

CELLINK

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/
SERVICEKONTO ELLER DEPÅ. OBLIGATORISKA UPPGIFTER AVSEENDE TECKNAREN NEDAN. 

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 förmån-
stagare, 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:
200 aktier (5 200 SEK)

400 aktier (10 400 SEK)

1 000 aktier (26 000 SEK)

2 000 aktier (52 000 SEK)

5 000 aktier (130 000 SEK)

Annat antal: __________________ aktier á 26 SEK (minst 200 st).



Frankeras ej.

Mangold 
Fondkommission

betalar portot.

Mangold Fondkommission AB
Ärende: CELLINK

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 up-
pdrag som Mangold erhåller från dem som inger underteck-
nade 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. motta-
gande 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 Man-
gold 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 en-
skilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels fram-
sida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finan-
siella 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 framsi-
da 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. Under-
tecknad är vidare införstådd med att Mangold, till följd av 
svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift, handelsre-
gler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt 
att lämna ut uppgift om det lämnade uppdraget och under-
tecknaren är på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla 
Mangold sådana uppgifter.

8. 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.

9. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkom-
missionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälnings-
sedeln. Observera att det för tecknare med depå hos Man-
gold 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.

10. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i den-
na 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 anvisningar-
na på denna.

12. 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.

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

16. 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.

17. 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.

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 penningt-
vätt 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, led-
nings-position i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen 
kontakta Mangold.


