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INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS
HYBRICON BUS SYSTEM AB (publ)
INFORMATIONSBROSCHYR AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION	          MARS 2017

MAKE THE DIFFERENCE. GET IN CHARGE.

Informationsträffar

Jönköping Gjuterigatan 5 Tisdagen den 14/3 kl 18:30

Lund Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 Onsdagen den 15/3 kl 20:00

Sundsvall Elite Hotel Knaust, Storgatan 13 Torsdagen den 16/3 kl 18:00

Stockholm Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 Måndagen den 27/3 kl 17:30

Göteborg Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan 59 Tisdagen den 28/3 kl 18:00

Anmälan sker på www.investerarbrevet.se/hybricon. Antalet platser är begränsat.

Hänvisning till upprättat prospekt med anledning av föreliggande Erbjudande om teckning av aktier i Hybricon Bus System AB (publ) (”Hybricon” eller ”Bolaget”).
Föreliggande material är en introduktion till Hybricon och Erbjudandet om teckning av Units vilket offentliggjorts. Detta är ingen komplett sammanfattning av det 
prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis innehåller denna introduktion inte någon beskrivning av de risker som Hybricon bedömer vara 
väsentliga att utvärdera i samband med en investering i Bolagets aktier. Dessa risker och annan information vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Erbju-
dandet och av en investering i Hybricon, finns återgivna i prospektet. Innan ett investeringsbeslut tas, bör prospektet studeras i detalj. Prospektet finns tillgängligt för 
nedladdning på Bolagets IR sida på www.aktietorget.se.
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VD HAR ORDET
På sikt väntas marknaden gå mot en utsläppsfri kollektivtrafik. 
Vi har alla ett ansvar och möjlighet att välja det som är bra 
för vår miljö och för vår omgivning.  Hybricon är redan långt 
framme med en lösning. Produkterna har använts i Umeå 
kommun under nordiska förhållanden med kallt väder under 
en stor del av året. Idag har bussarna kört över 400 000 kilo-
meter. Det fortsätter öka allt snabbare och ger oss en fördel i 
form av erfarenhet som vi ska ta med oss och bygga vidare på 
under resten av 2017 och framåt. Vi har ett beprövat koncept 
som bevisligen fungerar och dessutom i många avseenden är 
marknadsledande enligt oss. Därför ska vi nu satsa ytterligare 
för att få högre fart på försäljning och efterföljande industriell 
tillverkning. 

Vi står väl förberedda för tempoökningen. Hybricon har 
under 2016 genomgått ett förändringsarbete med stora om-
struktureringar som skapat förutsättningar för en mer flexibel 
verksamhet och lägre fasta kostnader. Det handlar bland an-
nat om större andel tillverkning hos underleverantörer samt 
minskad personalstyrka. 

VÅRA BUSSAR RÖR PÅ SIG HELA TIDEN
Det som gör Hybricons system marknadsledande enligt mig är 
fokuseringen på energieffektivitet. Vi har tagit det hela vägen 
till sin spets och designat bussarna för att vara så hållbara 
och energieffektiva som möjligt. Designen med lätta snabb-
laddade batterier – där laddningen fördelas på flera korta 
perioder under driftsdygnet – har väldigt många fördelar. Den 
främsta fördelen är att man kan använda bussarna på sam-
ma linjer som dieselbussar går på idag. De snabbladdande 
bussarna behöver aldrig stå stilla i stadstrafiken, eftersom de 
återkommande laddas på ändstationerna. Därmed kan våra 
bussar klara en stor del av kollektivtrafikens behov avseende 
körsträcka. 

VI HAR EN SPÄNNANDE MARKNAD OM HÖRNET 
Hybricon verkar på en marknad med både utmaningar och 
möjligheter. Idag har de flesta bussarna i Sverige en förbrän-
ningsmotor som både släpper ut avgaser och buller. Om man 
får bort avgaser och buller blir den moderna tätbebyggda sta-
den mycket mer attraktiv. Mänskligheten behöver helt enkelt 
kraftigt minskade utsläpp, framförallt i tätbebyggda områden. 
Vi behöver även lägre ljudnivå, för att minska den ohälsa som 
buller medför. 

Det är inte bara vi som har förstått de utmaningar som 
finns. Allt fler politiker och företag verkar för en kollektivtra-
fik utan utsläpp och buller. Samma sak har under en längre 
tid efterfrågats av resenärer, och nu med allt högre takt. På 
sikt kommer hårdare regleringar krävas både på lands- och 
EU-nivå. Detta är dock inte det mest spännande för vår del. 
Det som gör marknaden spännande och intressant redan nu 
är att ett stort antal nordiska städer och kommuner redan nu 
börjar ställa om till en mer hållbar kollektivtrafik och därför 
vill övergå till eldrift. Hybricon bedömer att vi har den bästa 
produkten och snabbt kan bli en stark aktör när marknaden 
tar fart. 

ELBUSSAR KAN GÖRA SKILLNAD
Vårt mål under 2017 är att sälja fler kollektivtrafiksystem 
och fortsätta bevisa hur bra produkter vi har. Vi tror på ett 
genombrott för elbussmarknaden med start under 2017 och 
fortsättning in i 2018 och vi ska se till att vara redo för att ta 
tillvara alla de möjligheter som kommer erbjudas. Med den 
förstärkta finansiering som den nu aktuella emissionen kom-
mer att ge oss kommer vi att vara väl rustade. 

Jag tror på Hybricon. Lyckas vi sälja in vårt system kan vi 
komma långt, inte bara för aktieägarna utan också för sam-
hället i stort under generationer framåt. Jag ber om ditt för-
troende och att du ska välja att vara en engagerad aktieägare 
i framtidens kollektivtrafiksystem.

Jag välkomnar både be-
fintliga och nya aktieägare 
att teckna sig i föreliggande 
företrädesemission.

Johan Suup

Verkställande direktör

”Bolaget har tagit det hela till sin spets och 
designat bussarna för att vara så hållbara och 
energieffektiva som möjligt.”
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HYBRICON I KORTHET
Hybricon är en modern busstillverkare som enbart arbetar med hållbara kollektivtrafiksystem. Bolaget 
utvecklar, tillverkar och marknadsför energi- och klimatanpassade elbussar och laddstationer. Hybricon tror 
på att vara energieffektiva och har därför valt ett system för sina bussar med mindre och därav lättare batte-
rier med snabbladdning, något som man kallar Ulftrafast Charging©. Snabbladdningen innebär att bussarna 
kan laddas på 180 sekunder för att sedan köras i cirka en timme, vilket räcker för att köra en hel busslinje. 
Bussarna som sålts har tillsammans nu rullat över 400 000 km. 

PRODUKTER
Bolaget har i sin utveckling tagit fram två bussmodeller 
som kallas för HAW 12 LE och HAW 18 LE. Båda bus-
sarna är snabbladdade elbussar som är anpassade för 
nordiskt kallt klimat då de klarar drift i temperaturer 
under -30 grader. Bussarna är 12 respektive 18 meter 
långa, där den längre bussen är en ledbuss. Ledbussen 
är utrustad med en unik 4-hjulsdrift vilket är önskvärt i 
nordiskt klimat. Att utrusta bussen med 4-hjulsdrift är, 
tack vare Hybricons drivsystem med navmotorer, för-
hållandevis enkelt. Det räcker att utrusta axel två och 
tre med drivmotorer och använda samma komponen-
ter i övrigt.

Hybricon har en egenutvecklad laddstation som 
klarar av att leverera den höga effekt som krävs för att 
ladda bussarna på 180 sekunder. Effekten kan som 
mest uppgå till 650 kW, vilket är den betydande faktorn 
till Hybricons snabba laddtid. Hybricon samarbetar 
också med andra aktörer för att ta fram ett gemensamt 
gränssnitt för laddning av elbussar. För en inköpa-
re, som ska investera i elbussar, vore ett gemensamt 
gränssnitt önskvärt då detta öppnar upp för stora möj-
ligheter vid val av leverantörer.

MARKNAD
Kollektivtrafiken är och har historiskt varit mycket viktig 
för vårt samhälle. Idag används bussar bl.a. till resor 
som görs inom städer samtidigt som en allt större 
opinion eftersöker elfordon för förbättrad luftkvalitet 
och mindre buller inne i stadskärnan. Detta gör att 
efterfrågan på kollektivtrafiklösningar som kan ta bort 
utsläppen och minska ljudnivån ökar, vilket gör att allt 
fler resenärer efterfrågar just elbussar.

Den svenska bussmarknaden består av flera stora 
aktörer som främst tillverkar bussar med förbrännings-
motorer. Det gör att de inte är direkta konkurrenter till 
Hybricon eftersom Bolaget tillverkar elbussar. På den 
europeiska marknaden finns däremot 20-30 företag av 
Hybricons karaktär, det vill säga yngre företag som en-
dast har fokus på produktion av system med elbussar. 
För närvarande betraktar Hybricon ingen av dessa fö-
retag som starka konkurrenter, eftersom de saknar el-
bussar som både är snabbladdade och har 4-hjulsdrift.  

Globalt växer elbussmarknaden snabbt. Under 
2015 hade antalet elbussar som levererats överstigit 
173 000. Majoriteten, 170 000, har både tillverkats i och 
levererats till Kina. I Europa har tillväxten på elbussar 
inte tagit fart på samma sätt, samtidigt som en stor an-
del av de dieselbussar som finns idag kommer behöva 
bytas ut när regleringar skärps inom EU. Om elbuss-
marknaden globalt kommer växa i samma takt som i 
Kina finns det en oerhört stor potential för tillverkning 
av elbussar. 



4

VARFÖR INVESTERA I HYBRICON?
Ökat behov av elbussar

Behovet av elbussar ökar när olika marknader reglerar användandet av konventionella dieselbussar. Dessa 
regleringar kommer gynna Hybricon, eftersom kollektivtrafikoperatörer kan tvingas investera i hållbara 
kollektivtrafiksystem.

Marknadens stora tillväxtmöjligheter
Globalt har marknaden vuxit mycket de senaste åren. Idag finns det över 173 000 elbussar i trafik.  Försäljning-
en av elbussar växer snabbare än försäljningen av bussar som drivs av annat drivmedel.

Hybricons teknik och unika produkter
Bolaget har unika produkter med välutvecklad teknik, vilket gör att konkurrenterna är få inom detta nischade 
segment. Bolaget kan leverera snabbladdade elbussar med 4-hjulsdrift, vilket är någonting som är unikt. Med 
Bolagets teknik kan elbussarna ta över befintliga linjer där traditionella dieselbussar kör idag.

Hybricon kan leverera ett komplett kollektivtrafiksystem 
Bolagets kompletta kollektivtrafiksystem är klart för leverans idag. Detta innefattar snabbladdade elbussar och 
tillhörande laddstationer som klarar av effekter upp till 650kW.

Produkter redan ute på marknaden
Hybricon har sålt och levererat 10 bussar med tillhörande laddsystem som redan idag används på befintliga 
busslinjer. Tillsammans har dessa bussar kört över 400 000km, noggrant övervakade av Hybricon.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Teckningstid 15 mars – 31 mars 2017

Teckningskurs 1,20 SEK per unit. Courtage utgår ej

Villkor En (1) aktie ger rätten att teckna två (2) units

Antal befintliga aktier 14 846 326

Antal nya units i emissionen 29 692 652 st

Totalt emissionsbelopp 35 631 182,40 SEK

Garanti och teckningsförbindelser 35 631 184,40 SEK varav 13 628 930 SEK i teckningsförbindelser och 
22 002 254,4 SEK i garanti

Vederlagsfri Teckningsoption En (1) option per tecknad unit, det krävs två (2) optioner för att 
teckna en (1) aktie till kursen 3,00 SEK inom 18 månader.

Handel i aktien Bolagets aktie handlas på AktieTorget, handel med units och 
teckningsoptioner kommer också ske på AktieTorget.

Handelsbeteckning HYCO

ISIN-kod Aktien: SE0006966115 
TO 1: SE0009664675

Läs mer på www.hybricon.se, www.gcf.se, www.investerarbrevet.se/hybricon

MOTIV TILL EMISSIONEN
Hybricon avser att använda emissionslikviden till den löpande verksamheten. Utöver detta kommer en del av 
likviden läggas på investeringar i löpande utveckling och projekt, en del kommer läggas på säljaktiviteter och 
marknadsföring samt en kvittning av en skuld till huvudägaren.



SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL 2 - TECKNING AV UNITS UTAN STÖD AV UNITRÄTTER

Teckningstid 15 mars 2017 - 31 mars 2017, kl. 15:00

Teckningskurs 1,20 SEK per Unit

Units En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri 
teckningsoption av serie 1 

Tilldelning & betalning Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av 
avräkningsnota

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av units utan stöd av uniträtter. 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 utan stöd av uniträtter teckna units nyemitterade av Hybricon Bus Systems AB (publ) (”Hybricon”), i enlighet med 
de villkor som anges i det prospekt som upprättats med anledning av emissionen och som är daterat den 15 mars 2017. 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 units enligt nedan. 

Besked om eventuell tilldelning av units lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. 
Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Anmälningssedel ska vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 den 
31 mars 2017.

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

Jag/vi önskar utan stöd av uniträtter teckna:

Antal Units Teckningskurs per Unit

1,20 SEK
Totalt att betala i SEK Teckna online via  

www.mangold.se

Undertecknad har utnyttjat
antal uniträtter för teckning av units i Hybricon. Denna ruta ska enbart användas  

av direktregistrerade aktieägare.

Vid tilldelning ska tecknade units 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 Ort och Datum

Efternamn, Förnamn/Firma E-post

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

Postnummer Ort Land (om annat än 

Sverige)

Namnförtydligande

Obligatoriska uppgifter för förhindrande av penningtvätt (punkt 1-3)

1. Politiskt utsatt ställning
Vänligen kryssa i korrekt alternativ nedan, huruvida ni (enligt punkt 18 under viktig information på omstående sida) är en person i politiskt utsatt 
ställning, eller ej. 
� NEJ �  JA
Om ja, vänligen fyll i blanketten ”Person i politiskt utsatt ställning” som finns att ladda ner på Mangolds hemsida, www.mangold.se.

2. Vidimerad kopia på giltig ID-handling
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 även ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, ej äldre än tre 
månader bifogas som styrker firmateckning. Därtill ska avsnittet ”Ägare” nedan fyllas i.
3. Ägare – Obligatoriskt vid juridisk person

� Det finns ingen fysisk eller juridisk person med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas).
Om det finns enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas), ange dem nedan.

Ägare Personnummer/Organisationsnummer Innehav aktier (%) Innehav röster (%)

I det fall någon av ovanstående delägare är en juridisk person, finns det någon enskild fysisk eller juridisk person med röst-  
eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas) i ovanstående juridiska person(er)?

�  NEJ �  JA – Ange vem/vilka nedan

Ägare Personnummer/Organisationsnummer Innehav aktier (%) Innehav röster (%)

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till: 
Mangold Fondkommission AB 
Emissioner / Hybricon Bus 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



Viktig information

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 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. 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, 
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 
prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som 
följer av svensk rätt. Anmälningssedel avsänd från sådant 
land kommer att lämnas utan avseende.

18. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda ägare med 
en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt 
och indirekt ägande räknas), en ”person i politisk utsatt 
ställning” enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism? Så anses vara fallet om Ni 
respektive familjemedlemmen eller ägaren har eller har haft 
en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, 
parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans 
(motsvarande t.ex. Högsta domstolen), ambassadör, lednings-
position i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen 
kontakta Mangold.

Mangold Fondkommission AB
Ärende: Hybricon Bus System AB
SVARSPOST
Kundnummer 122 360 900
SE-110 05 Stockholm
Sweden

Frankeras ej
Mangold

bjuder på portot

Vik här och tejpa ovan!


