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FÖRETRÄDESEMISSION - TERRANET HOLDING AB

 

Inbjudan till teckning av units med 
företrädesrätt i TerraNet Holding AB

Marknadsföringsbroschyr

Denna informationsbroschyr är inget prospekt. Ett prospekt (“Prospektet”) har upprättats med anledning av 
genomförandet av nyemission av aktier och teckningsoptioner till befintliga aktieägare i TerraNet Holding AB 
(publ) (“TerraNet” eller “Bolaget”) (“Företrädesemissionen”). Prospektet kan erhållas på TerraNets hemsida 

(www.terranet.se), Mangold Fondkommissions hemsida (www.mangold.se) samt Finansinspektionens hemsida 
(www.fi.se) och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande får inte 
uppfattas som ett godkännande av de erbjudna aktierna. Prospektet innehåller en beskrivning av risker kopplade 
till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett 

investeringsbeslut fattas.

De värdepapper som omfattas av erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya 
Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande 

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.
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Emissionsbelopp 40,4 MSEK.

Villkor
För varje en (1) på avstämningsdagen den 20 maj 2020 innehavd aktie erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt 
berättigar innehavaren att teckna en (1) unit.

Unit
En (1) unit innehåller två (2) B-aktier, en (1) teckningsoption av serie 2020:1,  en (1) teckningsoption av serie 
2020:2 samt en teckningsoption av serie 2020:3.

Teckningskurs 0,80 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie.

Teckningsperiod 25 maj 2020 – 8 juni 2020.

Teckningsoptioner 2020:1 
En (1) teckningsoption av serie 2020:1 ger rätt att teckna en (1) B-aktie under teckningsperioden 12 oktober 2020 
– 23 oktober 2020. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i 
Bolagets B-aktie under perioden 28 september 2020 - 9 oktober 2020, dock högst 0,80 SEK per B-aktie.

Teckningsoptioner 2020:2
En (1) teckningsoption av serie 2020:2 ger rätt att teckna en (1) B-aktie under teckningsperioden 8 mars 2021  
– 19 mars 2021. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bola-
gets B-aktie under perioden 22 februari 2021 - 5 mars 2021, dock högst 0,80 SEK per B-aktie.

Teckningsoptioner 2020:3
En (1) teckningsoption av serie 2020:3 ger rätt att teckna en (1) B-aktie under teckningsperioden 23 augusti 2021 
- 3 september 2021. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i 
Bolagets B-aktie under 9 augusti 2021 - 20 augusti 2021, dock högst 0,80 SEK per B-aktie.

Teckningsförbindelser och 
garantiåtaganden

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, 
bland annat i Bolagets styrelse och ledning, om cirka 11 procent varav cirka 5 procent genom kvittning av lån, 
samt externa garantiåtaganden om cirka 89 procent. 

TerraNet beslutade under 2018 att renodla sin verksamhet till att uteslu-
tande fokusera på avancerat förarstöd och självkörande fordon. Bolaget 
utnyttjar därmed sin bakgrund och expertis inom telekommunikation 
till att utveckla mjukvara för radiobaserad positionering för fordonsin-
dustrin. Med hjälp av Bolagets teknologi är det möjligt att fastställa ett 
fordons position med mycket stor noggrannhet både i absoluta termer 
eller relativt andra objekt. 

År 2019 inledde TerraNet ett samarbete med uppfinnaren och entrepre-
nören Dirk Smits, som utvecklat en banbrytande teknologi för avancerad 
tredimensionell bildanalys. Teknologin, VoxelFlow, kan på några få milli-
sekunder detektera och identifiera objekt i omgivningen. TerraNet har en 
global licens för att utveckla och marknadsföra VoxelFlow inom fordons-
industrin. Den fortsatta utvecklingen av VoxelFlow-teknologin kommer 
utgöra Bolagets primära fokus framöver. 

Sedan beslutet fattades avseende den nya strategiinriktningen har Bo-
laget arbetat fokuserat med att inleda samarbeten med andra aktörer 
i branschen såsom fordonstillverkare och leverantörer av system för 
aktiv säkerhet. TerraNet har vidare förfinat Bolagets strategi för att 
överensstämma med industrins utveckling och dess tidplan för lanse-
ring av självkörande fordon.

Under 2019 och 2020 har TerraNet tecknat leverantörsavtal med ett av 
världens största nöjes- och mediaföretag samt inlett samarbete med 
Daimler-Mercedes Benz. Bolaget anser att leverantörsavtal likt dessa är 
ett viktigt steg i Bolagets utveckling, och kommer utgöra huvudspåret i 
den strategiska affärsplanen framöver.

Företrädesemissionen genomförs som en del av en långsiktig finan-
sieringslösning för att säkerställa de finansiella resurser som krävs för 
vidare utveckling av Bolagets teknik. Nettoemissionslikviden avses 
användas för återbetalning av brygglån och konvertibellån, fortsatt 
utveckling av Bolagets teknologi, bearbetning av nya och befintliga 
kunder samt förstärkning av rörelsekapitalet.

BAKGRUND OCH MOTIV TILL EMISSIONENKORT OM TERRANET

FÖRETAGSLEDNINGEN BERÄTTAR OM 
TERRANET

VIKTIGA DATUM

Avstämningsdag   20 maj 2020

Teckningsperioden påbörjas  25 maj 2020

Teckningsperioden avslutas  8 juni 2020

Indikativt datum för 
offentliggörande av utfall  11 juni 2020

Beräknad likviddag   16 juni 2020

Lyssna på VD Pär-Olof Johannesson berätta om TerraNet, 
verksamheten och emissionen på Aktiedagen 4 maj 2020

Aktiedagen: TerraNet

https://www.youtube.com/watch?v=XaaHBTYJf1o
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PRODUKTPORTFÖLJ

VoxelFlow
VoxelFlow är en teknologi för tredimensionell bildanalys som kan använ-
das för att detektera och klassificera objekt i ett fordons närhet. Hela 
processen sker på ett fåtal millisekunder, och Bolaget anser att teknolo-
gin har potential att rädda liv i trafiken.

En första prototyp av VoxelFlow färdigställdes sommaren 2019 och har 
använts för att demonstrera teknologin. Nästa prototyp planeras vara 
färdig i början av tredje kvartalet 2020, och kommer att kunna monteras 
på ett fordon i en kontrollerad testmiljö.

En första kommersiell version av VoxelFlow beräknas vara färdig 2022.

Radiobaserad positionering
TerraNets teknologi för radiobaserad (5G) positionering avses används 
för att bestämma ett fordons position med mycket hög noggrannhet. 
Denna teknologi kommer att vara en integrerad del av ett system för av-
ancerat förarstöd och fungera som ett komplement till GPS, vars signal 
kan blockeras av höga byggnader eller i tunnlar.

Denna forskning bedrivs i ett projekt i samarbete med Volvo Personvag-
nar, Volvo Lastvagnar samt Lunds Tekniska Högskola och är finansierat 
av Vinnova. Slutresultatet av detta gemensamma forskningsprojekt ska 
presenteras under 2022, med avsikten att kunna kommersialiseras i det 
avancerade förarstödet i framtida bilmodeller.

PRODUKTPORTFÖLJ

Daimler
I mars 2020 blev TerraNet officiellt godkänd som leverantör till Daimler. 
I samband med detta inleddes ett samarbete med Daimler-Mercedes 
Benz och deras STARTUP AUTOBAHN-program för att förädla tekno-
login VoxelFlow. Bolaget har sedan tidigare öppnat ett kontor utanför 
Stuttgart för att mobilisera och planlägga detta samarbete. Nästa steg i 
samarbetet är framtagandet av en demoversion som avses visas i nästa 
STARTUP AUTOBAHN i Stuttgart. 

Leveransavtal - nöjesbranschen
I november 2019 tecknade TerraNet ett kundleveransavtal med en 
världsledande amerikansk koncern inom nöjes- och mediabranschen. 
Projektet är ett samarbete med Afry för framtagande av en systemspe-
cifikation för aktiv säkerhet för åkattraktioner på nöjesfält. Nästa fas av 
detta projekt kommer upphandlas under tredje kvartalet 2020.

Haldex
I slutet av 2018 fick TerraNet en order från den ledande fordonskompo-
nentleverantören inom smarta bromssystem, Haldex, för utveckling av 
ett system för avancerad kommunikation fordon-till-fordon.  

I augusti 2019 lades en ny beställning av kunden för nästa fas i projektet 
avseende prototypframtagning och funktionstestning. Denna prototyp 
är nu levererad till kunden för intern utvärdering.

Vinnova, Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar 
och Lunds Tekniska Högskola
I april 2019 bildade TerraNet ett projektkonsortium tillsammans med 
Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar och Lunds Tekniska Högskola och 
ett Vinnova-finansierat projekt inleddes som syftar till förbättrad posi-
tionering genom användande av radiosignaler. De viktigaste teknologier-
na i projektet är 4G/5G, Massive MIMO (multiple input, multiple output), 
SLAM (simultaneous localiation and mapping) och maskininlärning. 
Projektet kommer att pågå till december 2022.

Afry
I början av 2019 ingick TerraNet och konsultföretaget Afry (tidigare ÅF) 
ett samarbete för gemensamma projektleveranser. Afry har världsle-
dande fordonskompetens och förmågan att leverera stora och komplexa 
projekt, vilket tillsammans med TerraNets spetskompetens bedöms 
medföra förutsättningar för leverans av konkurrenskraftiga kunderbju-
danden inom lösningar för autonoma fordon. 

VIKTIGA SAMARBETEN

MARKNAD
Marknaden för autonoma fordon uppgick 2018 till cirka 5,68 miljarder 
USD år 2018, och förväntas växa till cirka 22,34 miljarder USD till 2024, 
motsvarande en CAGR (compunded annual growth rate) om 31,5 procent 
2018–2024.  

2030 förväntas marknaden för självkörande fordon (nivå 4 och nivå 5, se 
figur 1 i Verksamhetsbeskrivning) uppgå till 60 miljarder USD. Nordame-
rika förväntas vara den största marknaden för självkörande fordon med 
cirka 29 procent av flottan, följt av Kina och Västeuropa med 24 procent 
respektive 20 procent av den globala flottan per år 20352. 

Marknaden förväntas växa exponentiellt, och estimeras vara värd 7 
000 miljarder USD år 2050. Nya aktörer, teknologier och affärsmodel-
ler gör industrin för självkörande fordon betydligt mer komplex än den 
traditionella fordonsbranschen. Detta har gett upphov till nya bransch-
organisationer som bidrar till hur företag från fordons-, mjukvaru- och 
telekommunikationsindustrierna kan arbeta tillsammans för att ut-
veckla heltäckande lösningar för framtidens transporttjänster. TerraNet 
räknar med att det finns en ny förståelse inom branschen för att tidigare 

konkurrenter kommer att behöva samarbeta för att gemensamt leda 
utvecklingen genom de olika stadierna av självkörande fordon, samt 
att skapa nya partnerskap med företag som kan tillhandahålla unika 
lösningar för uppkoppling, säkerhet och positionering.

När fler och fler företag investerar i lösningar av kompletta autonoma 
system, finns det en växande enighet i branschen kring att fullständigt 
autonoma fordon (så kallad nivå 5) är mer avlägsna än den ursprungliga 
prognosen förutspådde. TerraNet bedömer att implementering på bred 
front av dessa avancerade teknologier kräver att följande teknik är på 
plats:

• Tredimensionell bildanalys för detektering och klassificering av ob-
jekt;

• Trådlös kommunikation, helt utan avbrott, mellan olika fordon och 
inom fordon;

• Exakt bestämning av fordonets position; och
•   Tillförlitlig kollisionsvarning i realtid.danden inom lösningar för auto- 
      noma fordon.
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Bilindustrin står inför ett paradigmskifte, och har inte upplevt en sådan förändringstakt 
på 100 år sedan förbränningsmotorn ersatte häst och vagn. Elbilar, uppkopplade, auto-
matiserade och självkörande fordon står högst på agendan när det gäller utformningen 
av dessa nya transportsystem.  Fokus ligger numera på säkerhet, miljöprestanda och 
driftsekonomi inom bilindustrin, snarare än motorstyrka och industridesign. Den på-
gående pandemin förändrar också trafikmönster i det korta perspektivet, och kommer 
sannolikt även påverka de långsiktiga villkoren för framtida transportsystem. 

Trafikolyckor är den åttonde vanligaste dödsorsaken i världen och den allra vanligaste 
bland barn och unga i åldrarna 5-29 år enligt WHO. 1,35 miljoner människor omkom i tra-
fiken 2019.  Uttryckt som en vision att få ned antalet dödsoffer i trafiken har TerraNet 
ett fokus att utveckla en unik teknologi för kollisionsvarning. Voxelflow-teknologin är 
en plattform med en laserscanner och tre eventkameror som med supersnabb upplös-
ning och extrem precision kan bestämma läge, riktning och hastigheten av objekt och 
utsatta medtrafikanter i förhållande till fordonet. När plattformen är kommersialiserad 
kommer den att monteras i sensorer, kameramoduler och integrerade bildanalyskretsar 
i vindrutan och strålkastarna i framtida bilmodeller.

Över 95 procent av trafikolyckorna utgörs av den s.k. mänskliga faktorn. För att realisera 
visionen om olycksfri körning behövs avancerat förarstöd (ADAS) som hjälper föraren 
att utföra rutinmässiga åtgärder.  Adekvat uppfattning om bilens omgivning och körsi-
tuationen är grundläggande för dessa system. 

Omgivningsinformation som nyttjas av många av dagens hjälpsystem kommer från sensorer som radar, lidar, kamera, och ultraljudssensorer (signal- 
och bildanalysteknologi). I takt med att dessa system byggs och bäddas in kan de successivt ta över en allt större del av körningen och så småningom 
användas för att möjliggöra helt självkörande bilar.

Försöksnivåer av helt automatiserad körning underlättats successivt med reformer och förordningar globalt. Ett tydligt exempel är Florida där under 
2019 det blev möjligt att framföra helt självgående fordon i vägnätet. De satsningar som diskuteras strategiskt i EU är just också omställningen av 
mobilitet och skyndsammare anpassning till den cirkulära ekonomin genom bl a effektivare transportsystem. Redan idag finns tvingande regler på 
EU-nivå som kräver av biltillverkarna att installera aktiva säkerhets- och förarassistanssystem (ADAS). From den 1 januari 2022 blir ADAS lagkrav i hela 
Europa vilket förväntas väsentligt driva upp volymerna. Det som är deluxe och tillval idag kommer att vara en standardkomponent under 2022. Övriga 
världen, USA och Kina förväntas följa efter.

Under de senaste 18 månaderna har TerraNet ställt om sig från Mobile till Mobility. Från att tidigare varit en av pionjärerna inom mesh har bolaget blivit 
en kvalificerad underleverantör av mjukvara för avancerat förarstöd (ADAS).

I den extraordinära tid som råder har TerraNet på ett par månader tagit ytterligare ett viktigt steg. I början av mars, i samband med ett kundprojektmö-
te i Stuttgart, har Bolaget utvecklat nästa prototyp av VoxelFlow. Denna ska demonstreras vid Daimler-Mercedes Benz StartupAutobahn Expo senare 
under året.  Samtliga våra kunder har drabbats hårt av Coronapandemin och förseningar i dess spår är ofrånkomliga. 

Samtidigt ser vi också hur svåra prövningar och det nya s.k. normala tillståndet också ställer nya krav på anpassning till nya arbetssätt som möjliggör 
ett ännu hårdare fokus. Exempelvis innebär det globala reseförbudet att vi också naturligen reducerat resekostnaderna, vilket i det korta perspektivet 
till och med varit en fördel genom att vi kunna fokusera ännu hårdare på vidare produktutveckling. Vi har som bolag i tidig fas i en extremt konkur-
rensutsatt miljö vanan inne när det gäller att operera under stor osäkerhet. Vi har också erfarenhet av det virtuella arbetssättet med multipla enheter 
i Lund, Stuttgart och Kalifornien. TerraNet utgörs av ett unikt team med högspecialiserad kompetens i en agil utvecklingsmiljö både i fråga om R&D 
och affärsutveckling som kan snabbt anpassa sig till nya förutsättningar. Som en ”silver-lining” kommer vi därmed i någon mening stärkt ur denna 
krissituation.  TerraNet är ett post-corona bolag i den meningen att vi inte tappat andelar i den tillväxtmarknad som ligger i sin linda framför oss. 

Den 6 april offentliggjordes styrelsens beslut om en nyemission om cirka 40 MSEK. Bolaget har för emissionen hittat teckningsförbindelser och garan-
ter för hundra procent av emissionsbeloppet. I emissionen bjuds nuvarande och nya aktieägare att investera i vårt bolag under perioden 25 maj till 8 juni 
2020, där styrelsen och bolagsledning redan tecknat sig. Genom emissionen kommer TerraNet att kunna säkra nödvändiga resurser för att fortsätta 
och utveckla bolagets teknologi, vilket innebär att Bolaget får möjlighet att passera ett antal värdedrivande milstolpar. Kapitaltillskottet avses använ-
das för den fortsatta utvecklingen av Bolagets teknologi samt återbetalning av lån.

Jag hoppas att så många som möjligt av våra nuvarande aktieägare fortsätter att stödja oss i den förestående emissionen, och välkomnar nya aktie-
ägare.

Lund den 22 maj 2020

Pär-Olof Johannesson, VD TerraNet



OBS! OM DEPÅN ÄR KOPPLAD TILL EN KAPITALFÖRSÄKRING ELLER ETT INVESTERINGSSPARKONTO,  
VÄNLIGEN KONTAKTA DIN FÖRVALTARE FÖR TECKNING AV DESSA UNITS

Anmälningssedel för teckning av units utan stöd av uniträtter i TerraNet Holding AB    

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:

Mangold Fondkommission AB

Ärende: TerraNet

Box 55691

SE-102 15 STOCKHOLM

Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr. 

Tel: 08-503 01 595

Email: emissioner@mangold.se

Teckningstid 25 maj - 8 juni 2020 klockan 15:00

Teckningskurs 0,80 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie

Unit
Två (2) B-aktier, en teckningsoption av serie 2020:1, en (1) 
teckningsoption av serie 2020:2 samt en (1) teckningsoption 
av serie 2020:3

Tilldelning Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av 
avräkningsnota

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av units utan företräde i TerraNet Holding 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 units i TerraNet Holding AB, i enlighet med de villkor som anges i det prospekt som upprättats med anledning av emissionen och 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 omstående 
sida samt att Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt nedan. Besked om eventuell tilldeln-
ing av units lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. 
Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast klockan 15:00 den 8 juni 2020.

JAG/VI ÖNSKAR TECKNA:

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 UNITS LEVERERAS TILL NEDANSTÅENDE VP-KONTO/SERVICEKONTO ELLER DEPÅ. ALLA UPPGIFTER AVSEENDE ANMÄLAR-
EN NEDAN ÄR OBLIGATORISKA. VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT:

VP-konto/Servicekonto/Depå Bank/Förvaltare

Personnummer/Organisationsnummer E-post

Efternamn, Förnamn / Firma Telefon 

Medborgarskap (samtliga) TIN* (om utländskt medborgarskap) NID-nummer* (om utländskt medborgarskap)

LEI kod (för Bolag)* Ort och Datum

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) Namnförtydligande

Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) 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 anmälningssedeln ska anses 
vara giltig. 

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.

NEDANSTÅENDE FRÅGOR ÄR OBLIGATRORISKA FÖR ATT ANMÄLNINGSSEDELN SKA VARA GILTIG:

125 000 units (100 000 SEK)

6 250 units (5 000 SEK)

12 500 units (10 000 SEK)

31 250 units (25 000 SEK)

62 500 units (50 000 SEK)

Annat antal:                                    units (0,80 SEK per unit)

Erfarenhetsfrågor Kunskapsfrågor

Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren 
handlat med aktier?

Kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om 
du investerar i aktier?

Har Ni utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är 
direkt relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippa-
de med aktier och hur marknaden för finansiella instrument 
fungerar?

Är du medveten om att en unit innehåller flera finansiella
instrument?

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 finan-
siella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill Ni ändå genomföra investeringen?

JA

JA JA

JA

JA

NEJ

NEJ NEJ

NEJ

NEJ

FÖR ATT TECKNING MED FULLMAKT SKA VARA GILTIG KRÄVS ATT EN KOPIA AV FULLMAKTEN SAMT VIDIMERAD GILTIG ID-KOPIA AV FULLMAKTSGIVAREN 
BIFOGAS TILLSAMMANS MED DENNA ANMÄLNINGSSEDEL, FULLMAKT FINNS PÅ WWW.MANGOLD.SE. 

DET GÅR ÄVEN ATT TECKNA ONLINE VIA  
WWW.MANGOLD.SE



1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, 
nedan Mangold, (för adress och telefon se denna 
anmälningssedels framsida) är ett värdepappersbo-
lag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsak-
liga verksamhet består i att tillhandahålla emission-
stjänster och tjänster avseende finansiella instrument. 
Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag av emit-
tenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emis-
sionsinstitut administrera hanteringen av anmäln-
ingssedlar, 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 finansi-
ella 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 finan-
siella 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 anmälnings-
sedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller 
teckna sig för de finansiella instrument som en 
anmälnings sedel avser, uppmanas att noga läsa 
den information som upprättats i samband med det 
enskilda erbjudandet.

4. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuellt infor-
mationsmaterial, kommer skatter eller andra avgifter 
och kostnader som kan komma att uppstå med anled-
ning av de finansiella instrument denna anmälan 
avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold.

5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmäln-
ingssedeln och det finansiella instrument som anmäln-
ingssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som 
följer av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett 
enskilt erbjudande framgår av denna anmälnings-
sedels framsida och av den information som upprät-
tats med anledning av ett enskilt erbjudande.

7. Uppgifterna i anmälningssedeln kommer att behan-
dlas 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 sekretessförp-
liktelser som gäller för finanssektorn. Mangold har 
tecknat avtal med leverantörer, och dessa avtal inne-
fattar bestämmelser om behandling av personup-
pgifter för Mangolds räkning. Leverantörerna finns 
till exempel inom utveckling, underhåll, drift och sup-
port 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 inläm-
nandet av anmälningssedeln. Observera att det för 
köpare med depå hos Mangold kan krävas att det 
finns tillräcklig likvid på depån senast sista anmäln-
ingsdagen 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 eventu-
ell 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 han-
tering av anmälningssedeln som ingivits till Mangold 
är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina 
synpunkter. Kontakta gärna i första hand den avdeln-
ing som har haft hand om din anmälningssedel. Om 
du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du 
sedan skriftligen kontakta Mangolds klagomåls-
ansvarig 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 Konsu-
menternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas 
Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din 
kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utom-
stående genom att vända dig till Allmänna Reklama-
tionsnämnden och/eller allmän domstol.

16. Mangold följer svensk lag beträffande marknads-
föring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på 
Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk dom-
stol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.

17. Erbjudandet och denna anmälningssedel riktar sig 
inte, varken direkt eller indirekt, till personer med hem-
vist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya 
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något 
annat land där deltagande i erbjudandet eller distri-
bution av denna anmälningssedel eller andra till erb-
judandet hänförliga dokument strider mot tillämpliga 
lagar eller regler eller förutsätter ytterligare mem-
orandum, 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 ”per-
son i politisk utsatt ställning” enligt Lag (2009:62) om 
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av ter-
rorism? Så anses vara fallet om Ni respektive famil-
jemedlemmen 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), ambas-
sadör, lednings-position i statsägt bolag etc. Om Ni är 
osäker, vänligen kontakta Mangold.

Frankeras ej.

Mangold  
Fondkommission  

betalar portot.

Mangold Fondkommission AB
Ärende: TerraNet

Svarspost
Kundnummer 202 964 48
SE-110 05 Stockholm
Sweden
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Inbjudan till teckning av units i 
TerraNet Holding AB


