
Inbjudan att teckna aktier i D&Company Nordic AB
Inför kommande IPO hösten 2017

VD-ord
Optikerbranschen genomgår en stor förändring. Den optiker 
som tidigare betraktades som en hantverkare under tillsyn från 
socialstyrelsen genomgår nu en omvandling. Optikerbutiken blir 
mer av en modebutik med fokus på försäljning och marknadsföring. 
Digitaliseringen har kommit till optikerbranschen och paradigmskiftet 
sker nu! Det krävs snabb anpassning och digitaliseringen är en 
nödvändighet för att optikern ska vara fortsatt konkurrenskraftig och nå 
god lönsamhet.

D&Company är det första företaget som erbjuder optikerbranschen 
en digital plattform, döpt till Idun, designad och utvecklad för att 
digitalisera optikern! Via Idun kan optikern förbättra sin service mot 
slutkund genom att vara öppen dygnet runt och erbjuda ett bredare 
sortiment än vad som får plats i den fysiska butiken.

Förutom den digitala plattformen säljer vi även traditionella optiska 
produkter som glasögon och solglasögon. Glasögonprodukterna 

marknadsförs via våra egna säljare. När de möter optiker och visar 
glasögonkollektionen informerar och förklarar de även Idun. Det är en 
framgångsrik försäljningsmodell då optikbranschen i stor utsträckning 
bygger på personliga relationer. Via ett säljmöte kan vi erbjuda två 
produkter, glasögon och Idun.

Via den traditionella glasögonförsäljningen skapar vi ett kassaflöde 
som finansierar säljorganisationen och även bidrar med resurser till 
utveckling och vidareutveckling av Idun.

Vi är övertygade om att Idun kommer att spela en viktig roll för optikern 
och ge dessa en framtidstro på sin bransch. Med Idun kan optikern 
kombinera sin butiksverksamhet med en digital verksamhet och därmed 
öka försäljningen.

Stockholm den 22 maj 2017
Ralph Dahlin
Verkställande direktör

IDUN -  D&Companys egen utvecklade digitala plattform
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Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid:  22 maj 2017 – 12 juni 2017 
Teckningskurs:  180 kronor per aktie
Teckningspost:  Minst 100 aktier (18 000 kr) därefter i hela 50-tal
Antal nyemitterade aktier:  Maximalt 50 000 st
Värdering pre-money:  90 MSEK
Emissionsbelopp:  maximalt 9,0 MSEK

Ytterligare information om erbjudandet återfinns i anmälningssedel.

D&Company Nordic AB planerar att ansöka om notering under 
2017. Inför noteringen kommer en nyemission att genomföras till en 
bolagsvärdering som är högre än vid denna tidpunkt. Inför notering kan 
även aktiesplit komma att ske.

Kapitalbehov
Kapitalet från nyemissionen skall i huvudsak användas till 
vidareutveckling av den tekniska plattformen samt till utveckling av nya 
glasögonmodeller.

Styrelsen gör bedömningen att bolaget, inklusive denna emission, 
erfordrar 29 MSEK för att genomföra den långsiktiga planen. Framtida 
kapitalisering planeras att genomföras i samband med en notering av 
bolaget.

Bakgrund
Bolaget
D&Company Nordic AB designar, tillverkar och säljer glasögonprodukter 
samt utvecklar och säljer en digital plattform för optikbranschen, Idun. 
Verksamheten startade i början av 2015 och bolaget har på drygt två år 
byggt upp en nordisk organisation för distribution av glasögonprodukter 
och samtidigt utvecklat Idun.

Bolaget har tagit fram ett eget varumärke för glasögon – Norr – och 
tecknat licensavtal för design, tillverkning och försäljning av glasögon 
för de välkända varumärkena Tiger of Sweden, Efva Attling och 
Blåkläder samt distributionsavtal av glasögon för Levi´s, Disney, Monkey 
Glasses och Adlens. Idun är en digital plattform speciellt utvecklad för 
optikerbranschen, som bland annat innehåller en e-butik för optiker.

D&Companys glasögonprodukter säljs redan på mer än 1 000 
försäljningsställen i Norden. Här ingår bland annat optikerkedjor, 
enskilda optiker, butiker på flygplatser, apotek och modebutiker. 
Idun, den digitala plattformen, har avtal med två köpgrupperingar om 
sammanlagt 180 butiker samt fristående optikerbutiker.  Tio optiker är 
redan installerade och använder Idun, och ytterligare 20 kommer vara 
installerade innan sommaren. Bolaget förhandlar om flera större avtal.  

Bolaget har på kort tid nått stor framgång i Norden genom etablering av 
ett eget glasögonvarumärke, tecknat viktiga licensavtal samtidigt som 
Idun har utvecklats för att tillgodose optikerbutikernas behov.

Bolagets långsiktiga mål sträcker sig till och med år 2020/2021 då 
målsättningen är en omsättning på 200 MSEK med god lönsamhet. 

Vision 
Visionen är att digitalisera optikbranschen genom att bli den 
marknadsledande leverantören av digital plattform till optikbranschen. 
 

Branschen
Optikerbranschen i Norden och Baltikum omsätter ca 20 miljarder 
kronor i konsumentledet via 3 500 optikbutiker. I Norden byter man 
glasögonbågar i snitt vart tredje år. Omkring 20 procent av befolkningen 
använder kontaktlinser. Kontaktlinser köps idag lika mycket på nätet 
som skor och kläder vilket gör att ca 50 procent av antalet kontaktlinser 
hamnar hos e-handlare som verkar utanför den traditionella 
optikerbranschen.

En optiker i Sverige omsätter i genomsnitt ca 6,1 MSEK årligen. Sedan 
digitaliseringen startade, för ca 15 år sedan, har omsättningen för 
optikern minskat med 427 TSEK p.g.a. konkurrens från e-handlare (källa: 
Gfk-2015). 

Glasögonbågar
Glasögonbranschen växer idag med ca fem procent per år (källa: 
Gfk-2015). En åldrande befolkning, ett ökat modemedvetande och 
användning av optikprodukter tidigare i livet, gör att utsikterna 
för fortsatt tillväxt är mycket goda. Branschen har en mycket hög 
produktmarginal och produktpriserna snarare ökar än minskar, bland 
annat p.g.a. teknisk utveckling av glas och kontaktlinser och en köpstark 
målgrupp.

Digitalt
Den digitala handeln i optikbranschen i Norden och Europa domineras 
av rena e-handlare. De största e-handlarna i Sverige/Norden är Lensway 
och Lenson/My Optique, numera sammanslagna till ett bolag. Ungefär 
50 procent av antalet kontaktlinser i Sverige säljs via e-handel. 

D&Company erbjuder Idun till optikerna så att de på ett effektivt sätt 
kan erbjuda kunder e-handel av t.ex. kontaktlinser. Just kombinationen 
av kunder som är vana att e-handla kontaktlinser och optiker som idag 
saknar e-handelserbjudande skapar bra förutsättningar för D&Company 
att snabbt nå ut med Idun.
Målet är att inom fyra år ansluta ca tio procent av optikerna i Norden till 
Idun (ca 300 optikerbutiker). Idag har D&Company avtal med optikkedjor 
som totalt omfattar 180 optiker samt med enskilda optiker. 

 

Norr - D&Companys eget varumärke



Affärsmodell
Glasögon
D&Company säljer idag glasögonprodukter till över 1 000 optikerbutiker 
i Norden och Baltikum och ungefär hälften av bolagets omsättning 
genereras av det egna glasögonvarumärket Norr. Norr finns som 
glasögonbågar, solglasögon och läsglasögon, covers mm. Varumärket 
Norr har en prispositionering i närheten av premiumsegmentet och 
vänder sig till en bred kundgrupp både när det gäller ålder, kön och 
livsstil.

Tiger of Sweden är ett av Nordens starkaste modevarumärken och 
säljs bland annat via Specsavers. För Efva Attling har D&Company valt 
en mer selektiv distribution då kollektionen ligger inom lyxkategorin. 
Levi´s distribueras, med exklusivitet, via Sveriges och Norges största 
inköpsgrupperingar inom optik som innehar totalt 280 butiker.

För varumärkena Norr, Tiger of Sweden, Eva Attling samt Blåkläder sker 
design och tillverkning av glasögon av D&Company. Tillverkning sker på 
väletablerade fabriker i Kina. Bruttomarginalen för det egna varumärket 
och licensvarumärkena som lagerförs, ligger på mellan 75 och 80 
procent. Lagerhållna produkter levereras till kund direkt efter ordern 
är lagd till säljaren. Tiger of Sweden säljs via en annorlunda modell, där 
allt köps mot order och därmed utan lagerrisk. Optikbranschen är goda 
betalare och den genomsnittliga kredittiden är 45 dagar.

Idun
Idun är en digital plattform som gör det möjligt för den fysiska 
optikerbutiken att digitalisera sin verksamhet. 
I Idun finns en e-handelsplattform där optikern enkelt kan erbjuda sina 
kunder e-handel av kontaktlinser och glasögon. Genom att optikerns 
journalsystem och leverantörernas beställningssystem kopplas samman 
i Idun blir plattformen fullt integrerad i optikerns verksamhet och 
slutkundernas inköp av glasögonprodukter eller linser kan göras dygnet 
runt.

Optikerna kan även använda Idun för digital kommunikation med sina 
kunder. Leverantörerna av glasögonprodukter bidrar till Idun genom att 
lägga upp sina produkter, marknadsföringsinformation och kampanjer 
i Idun som därmed blir tillgängliga till den optiker som använder Idun. 
Leverantörerna underlättar administrationen för den enskilde optikern 
då produktinformationen i Idun alltid är uppdaterad.

Genom Idun kan optikern aktivera kampanjer som lagts upp av en 
leverantör och genom några få knapptryckningar nå sina slutkunder 
via e-post, som reklam på e-handelsplatsen eller på bildskärmar inne 
i den fysiska optikerbutiken. Genom Idun har optikern möjlighet att 
konkurrera med renodlade e-handlare och effektivisera både sin interna 
administration och sin marknadskommunikation ut till kunden. 

Affärsmodellen för Idun är att systemet licensieras till optikern till 
en fast månadskostnad. I tillägg till detta erbjuder D&Company 
även konsulttjänster gällande online-marknadsföring, underhåll av 
websida, SEO, SEM mm. Dessa tjänster faktureras per timme eller som 
tilläggstjänster på månadsbasis.

Idun utvecklas tillsammans med Ninetech AB (läs mer om Ninetech 
nedan). D&Company har redan från ett tidigt utvecklingsstadium av Idun 
fört samtal med stora nordiska aktörer inom optikbranschen. Många av 
dessa är även aktiva på den europeiska marknaden och de bekräftar att 
det finns efterfrågan på Idun-plattformen även i Europa.

Redan försäljning!
I dagsläget har bolaget avtal för glasögonprodukter till:
• Specsavers (optikerkedja med ca 700 butiker i SE, NO, DK, FI, NL, ) 
• Klarsynt AB (optikerkedja med ca 140 butiker i SE)
• C-Optikk AS (optikerkedja med ca 140 butiker i NO)
• Silmaässema (optikerkedja med ca 141 butiker i FI och EST)
• IOGN (optikerkedja med ca 40 butiker i DK)
• Viking Line (butiker på sju färjor)
• Capio (Elva kliniker för ögonoperationer)
• Memira (40 kliniker för ögonoperationer i Norden)
• Apoteksgruppen (apotekskedja med 175 butiker)
• Åhlens (varuhus i Stockholm)
• Inflight Service (leverantör av produkter till charterbolag i Norden)
• Thomas Cook (leverantör av produkter till charterbolag i Norden)
• Airport Retail (butiker på flygplatser i SE, NO, FI)

Avtal om digital plattform:
• Klarsynt AB (optikergruppering med 140 butiker i SE)
• IOGN (optikergruppering med 40 butiker i DK)
• Fristående optiker (15 optiker i SE, NO, DK)
• Ninetech (plattformsutvecklare)

D&Company har köpt en kopia av Ninetechs e-handelsplattform och 
D&Company äger därmed Idun. D&Company har ingått avtal med 
Ninetech för vidareutvecklingen av plattformen och avtalet reglerar 
även att Ninetech är förhindrad att konkurrera med D&Company 
inom optikbranschen. Ninetech (Combined Excellence AB/Ninetech-
koncernen) är ett svenskt företag grundat 1993 som omsätter ca 
199 MSEK ca 18 mkr EBITDA och sysselsätter över 160 personer i 
Stockholm, Göteborg, Karlstad och Örebro och är ett av de ledande 
bolagen i Sverige gällande integration av traditionell butik och e-handel 
(omnikanalshandel). 

Mikael Parsmo, produktansvarig på D&Company, Mikael har jobbat över 14 år 
med produktutveckling och produktion av glasögon och har i sitt tidigare arbete 
varit med att ta fram över 3 miljoner bågar från ledande modevarumärken i 
Norden. Mikael har bland annat jobbat med Efva Attling sedan 2002.



Målsättning
Bolaget har en kraftigt stigande omsättning för glasögonprodukterna 
samtidigt som omsättning från Idun också börjar ta fart. Försäljningen 
för hela räkenskapsåret förväntas landa kring 46 MSEK. Här ingår 
omsättning från den digitala plattformen Idun med ca 2 MSEK.
Bolagets långsiktiga mål sträcker sig till och med år 2020/2021 då 
målsättningen är en omsättning på 200 MSEK med god lönsamhet. 
Bedömningen är att omsättningen då är jämnt fördelad mellan den 
digitala plattformen och glasögonprodukter. Omsättning kommer från 
kunder i norra Europa (inklusive Norden).

Ledning och styrelse 
Ledning
Ralph Dahlin (grundare och VD) - Studier på IHM 
marknadsekonomutbildning kompletterat med IHM 
ledarskapsutbildning. Tung säljarbakgrund med flera framgångsrika år 
inom dagligvarubranschen. VD för Polaroid Eyewear i 15 år och för Safilo 
Nordic AB i två år.

D&Company Nordic AB Göteborg Corporate Finance AB
Pentavägen 5b Prästgårdsängen 11
183 70 Täby 412 71 Göteborg
08-518 195 10 031-13 59 08
www.dcompany.se www.gcf.se

Vid förfrågan kontakta: Vid förfrågan kontakta:
VD – Ralph Dahlin Projektledare – Michael Lindström
070-536 89 79 070-182 00 06
ralph@dcompanynordic.com ab@gcf.se 

Finansiell information
Bolaget har ett brutet räkenskapsår som löper från 1 oktober – 30 
september. 

Nettoomsättningen under verksamhetsåret 2015/16 (oktober 2015 
- september 2016) uppgick till 11,1 MSEK. Första halvåret 2016/17 
(oktober 2016 - mars 2017) uppgick nettoomsättningen till 18,8 
MSEK. Omsättningen hittills under räkenskapsåret 2017/17 härleds 
till försäljning av glasögonprodukter. Hittills under räkenskapsåret så 
har bolaget tagit en hel del kostnader av engångskaraktär relaterat till 
försäljningen av glasögonprodukterna. Ca 20-25 procent av de totala 
kostnaderna härleds till utvecklingen av Idun. 

Resultaträkning Okt 2016 - Mar 2017 2015/2016 2014/2015
Belopp i TSEK 6 mån 12 mån 12 mån
Rörelsens intäkter 19 200 9 209 5 342
Rörelsens kostnader -32 290 -37 847 -13 014
Rörelseresultat (EBIT) -13 090 -28 638 -7 671
Resultat efter finansiella poster -13 165 -28 828 -7 707
Periodens resultat -13 165 -20 842 -7 707 
   
Balansräkning 2017-03-31 2016-09-30 2015-09-30
Belopp i TSEK   
Anläggningstillgångar 9 594 9 403 311
Omsättningstillgångar 18 329 12 245 7 998
Summa tillgångar 27 923 21 648 8 309
Eget kapital 5 381 8 789 671
Långfristiga skulder 3 0 4 449
Kortfristiga skulder 22 539 12 860 3 189
Summa eget kapital och skulder 27 923 21 649 8 309

Ovan 6 månaders data är ej granskat av revisor.
   

Peder Gyllenberg (grundare och E-handel / IT) - Civilekonom med 
inriktning på marknadsföring och IT. Peder har arbetat med e-handel 
och onlinemarknadsföring i mer än 15 år och har startat och drivit ett 
flertal företag, bland annat grundare och VD i ett av de första bolagen 
som sålde kontaktlinser på Internet, YourLenses, som senare köptes av 
Lensway. 

Stina Elofsson (CFO) – Magisterexamen i företagsekonomi från 
Stockholm universitet. Mer än tio års erfarenhet som CFO/Ekonomichef 
i snabbväxande, entreprenöriella, internationella organisationer inom 
olika branscher, bland annat inom bank och finans. 

Styrelse
Thommy Nilsson – Tidigare koncernchef KappAhl & JC. Flertalet 
styrelseuppdrag och sitter bl.a. i Blåkläders styrelse.
Thomas Gidlund – Tidigare ledande befattningshavare på 
mjukvaruföretag Orc Group, Aktietorget och Oslo Börs. 
Eugen Wikström – Bakgrund inom musik som manager för rockbandet 
Europe.
Joakim Engwall – UTN Holding AB, grundare och VD för Consign AB, 
tidigare ägare av Sportamore.
Sonnie Byrling – Tidigare VD för Scandinavian Eyewear, idag VD för 
Swedese.

Ägarförhållanden
De tio största aktieägarna
UTN Holding AB 19,4%
Nils Wikström 10,9%
Hammarby Storgård AB 10,7%
Hotmanagement AB 6,4%
Ralph Dahlin 4,8%
Sören Stragne  3,8%
Peder Gyllenberg 3,8%
Erik Grönberg 3,8%
Vikdalens Invest AB 3,7%
Kamilla Bay-Ibsen  2,2%
Summa tio största aktieägare  69,5%
Övriga 63 aktieägare  31,5%

Peder Gyllenberg och Ralph Dahlin
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Anmälningssedel för teckning av aktier i D&Company Nordic AB (publ)  
 
Teckningstid: 

 
Teckningskurs: 

 
Tilldelning och betalning: 

22 maj – 12 juni 2017 kl. 15:00 
 
 

180 kronor (SEK) per aktie. Minsta 
Teckningspost är 100 aktier. 

Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota 
som skickas till nedan ifylld adress. 
 

Antal aktier före emissionen 
501 652 st 

Maximalt antal emitterade aktier 
50 000 st 

Antal aktier efter emissionen vid full teckning 
551 652 st 

 

Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen bedömning av effekten av 
dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande. Notera att uppgifter även behöver lämnas på 
nästföljande sida. 
 

1. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av följande antal aktier i D&Company Nordic AB till en kurs om 180 SEK per aktie: 
     (Minsta teckningspost är 100 aktier vilket motsvarar 18 000 kr därefter ska teckning ske i jämna poster om 50 aktier.) 
 
 
 
Antal:                          stycken aktier á 180 SEK/aktie, motsvarande                                                SEK. 
 

2. Fyll i vart tilldelade aktier skall levereras, VP-konto eller depå (ange endast ett alternativ): 
VP-Konto/Servicekonto             Bank 

             
Depånummer  
 

            Bank/förvaltare 

              
 

 

Observera att om Ni har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK)  
eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste Ni kontrollera med Er bank/förvaltare om förvärv av värdepapper inom ramen för 
erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras via den bank/förvaltare som för kontot. 

 
 
 

3. Fyll i namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA TYDLIGT) 
Efternamn/Firma Förnamn Personnummer/Organisationsnummer 

Adress (gata, box eller motsvarande) Telefon dagtid 

Postnummer Postort                                                                Land (om annat än Sverige) E-mail 

     
Ort och datum Undertecknas av tecknare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare) 

 
 

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:  

 Att all information i samband med erbjudandet har tagits del av och accepterats, och att anmälan är bindande, 
 Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av Aqurat Fondkommission AB för 

förberedelse och administration av uppdraget. Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av 
erbjudandehandlingar hos andra företag som Aqurat Fondkommission AB eller emittenten samarbetar med, 

 Att styrelsen beslutar om tilldelning i emissionen och att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli,  
 Att ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan beaktande, 
 Att Aqurat Fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier i D&Company Nordic AB (publ) i enlighet 

med styrelsens beslut. 

 
 

 

Skicka in anmälningssedeln genom ett av nedanstående alternativ:  
 

Brev  Fax  E-mail   
Aqurat Fondkommission AB 08-684 05 801  info@aqurat.se                                    Privatpersoner kan teckna  online på: 
Ärende: D&Company Nordic     (inskannad anmälningssedel)                   www.aqurat.se  
Box 7461  
103 92 Stockholm      
   
 

OM TECKNINGEN AVSER ETT BELOPP SOM ÖVERSTIGER 15 000 EUR SKALL EN KOPIA PÅ GILTIG LEGITIMATIONSHANDLING MEDFÖLJA FÖR ATT ANMÄLAN 
SKA VARA GILTIG. FÖR JURIDISK PERSON SKALL ÄVEN ETT AKTUELLT REGISTERINGSBEVIS SOM STYRKER FIRMATECKNING BIFOGAS. 

 



 
 
     

PASSANDEBEDÖMNING 

Ett emissionsinstitut – som i samband med en emission mottar teckningsanmälningar i syfte att för investerares räkning köpa aktier eller 
andra finansiella instrument utgivna av emittenten – är skyldigt att inhämta uppgifter från investerarna om deras kunskaper och erfarenheter, 
så att institutet kan bedöma om investeringen passar investerarna (Passandebedömning). 
 
Du kan avstå från att svara på frågorna nedan. Om du avstår kan emissionsinstitutet inte utföra passandebedömningen och 
emissionsinstitutet behöver i sådant fall en skriftlig bekräftelse från dig om att du ändå vill genomföra investeringen (fråga 4). 
 
Även om Emissionsinstitutet utifrån dina svar bedömer att investeringen passar dig, ansvarar inte emissionsinstitutet för ditt 
investeringsbeslut eller följderna av detta. 
 

1. Har du tidigare erfarenhet av transaktioner med den typ av finansiellt instrument som du nu avser att 

investera i eller har du utbildning alternativt yrkeserfarenhet som är relevant för förståelsen av de risker 

som investeringen innebär? 

 

□Ja  □Nej 

2. Har du tagit del av information om nyemissionen och förstått de risker som är förknippade med 

investeringen? □Ja  □Nej 

3. Om du har svarat ”nej” på någon av frågorna 1-2 ovan anser Emissionsinstitutet att investeringen inte 

passar dig. Vill du ändå genomföra investeringen? □Ja  □Nej 

4. Om du inte har svarat på samtliga frågor ovan kan Emissionsinstitutet inte avgöra om investeringen är 

passande för dig. Vill du ändå genomföra investeringen? □Ja  □Nej 

 

Jag bekräftar genom min underskrift nedan att jag läst, förstått och godkänner; 

 Att teckningsanmälan är bindande. 

 Att de finansiella instrumenten tecknas till fast pris (som angivits i prospekt/memorandum). 

 Att teckning utförs så snart som möjligt, förutsatt att teckningsanmälan och denna blankett är korrekt ifylld. 

 Att investeringen är förknippad med risk och att hela det investerade kapitalet kan gå förlorat. 

 Att investering sker på min egen risk. 

 Att det åligger mig att utan dröjsmål reklamera eventuella fel eller brister ifråga om den tjänst emissionsinstitutet 

tillhandahåller (och att jag kan gå miste om eventuell rätt till skadestånd om så inte sker). 
 

Namn och efternamn Personnummer eller Org. Nr. 

Telefon E-postadress  

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 
 

Underskrift 

 
VIKTIG INFORMATION 
 
Aqurat Fondkommission AB (nedan Aqurat) är ett värdepappersbolag som står under 
Finansinspektionens tillsyn. Den huvudsakliga verksamheten är att erbjuda administrativa 
tjänster i samband med diverse bolagshändelser. Den som avser sälja, köpa eller teckna 
sig för finansiella instrument som aktuellt erbjudande avser uppmanas att noga läsa 
igenom samtlig information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet samt 
nedanstående information. Denna information tillhandahålles endast på svenska. Mer 
information om aktuellt erbjudande finns att ta del av på www.aqurat.se. 
 
Aqurat tillhandahåller tjänsten ”utförande av order” gentemot dig som kund. Tjänsten 
innebär att Aqurat tar emot din teckningsanmälan (order) och för din räkning köper 
finansiella instrument som omfattas av aktuellt erbjudande. 
 
1. Finansiella instrument i aktuellt erbjudande har inte och avses inte att registreras i något 
annat land än Sverige. De finansiella instrumenten kommer således inte att erbjudas till 
försäljning i USA eller Kanada och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt 
till någon i USA eller Kanada. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något 
annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrering eller andra åtgärder 
än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i 
sådant land. 
 
2. Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för undertecknads 
räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för 
aktuellt erbjudande. Ordern omfattas inte av den ångerrätt som följer av Distans- och 
hemförsäljningslagen. 
 
3. Aqurats kategoriserar samtliga sina kunder som icke professionella kunder enligt lagen 
om värdepappersmarknaden. Aqurat är enligt lag skyldigt att begära att kunder lämnar 
uppgifter om sina kunskaper och erfarenheter av den specifika tjänsten eller produkten, så 
att institutet kan bedöma om investeringstjänsten eller produkten passar kunden (s.k. 
Passandebedömning). Aqurat bedömer inte om investeringen kommer att uppfylla dina 
förväntningar med hänsyn till risk och förväntad avkastning. Aqurat bedömer endast om 
den tjänst som Aqurat kommer att tillhandahålla dig, d.v.s. utförande av order enligt 
aktuellt erbjudande, passar dig (mot bakgrund av de uppgifter du har lämnat i bifogat 
formulär för passande-bedömning). Om du inte tillhandahåller efterfrågade uppgifter 
kommer Aqurat inte att kunna bedöma om tjänsten passar dig. 
 
4. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som denna 
anmälningssedel avser ska framgå av den information som upprättats och utgivits i 
samband med enskilt erbjudande. 
 

 
 
 
5. Priset för de finansiella instrument som avses i aktuellt erbjudande framgår av  
denna anmälningssedels framsida. Skatter, courtage eller andra avgifter som kan  
komma att uppstå debiteras dig som kund (Aqurat betalar inte dylika kostnader). 
 
6. Personuppgifter som undertecknad lämnar i samband med uppdraget eller som  
i övrigt registreras i samband därmed behandlas av Aqurat enligt Personuppgifts- 
lagen (1998:204) för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av 
personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aqurat eller emittenten sam 
arbetar med för att utföra din order. 
 
7. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för aktuellt erbjudande framgår av 
denna anmälningssedels framsida samt av den information som upprättats och  
utgivits i samband med erbjudandet. 
 
8. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i post- 
hantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln.  
 
9. Reklamation mot Aqurats utförande av den order som lämnats till Aqurat genom 
undertecknad anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett  
kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Aqurat gå 
förlorad. 
 
10. Eventuella klagomål med anledning av Aqurats hantering av order som lämnats 
till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel kan skriftligen ställas till Aqurats 
klagomålsansvarige på den adress som anges på framsidan av denna anmälnings- 
sedel. 
 
11. Vid eventuell tvist med Aqurat kan konsumenter också vända sig till Allmänna 
reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-783 17 00,  
www.arn.se. 
 
12. Aqurat följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Aqurats  
erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig 
domstol. 
 
För mer information hänvisar Aqurat till www.aqurat.se där det bland annat står  
mer om tillvägagångssätt samt definitioner av olika begrepp.  
 
 

 

 

http://www.aqurat.se/
http://www.aqurat.se/

