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INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I 
ISR IMMUNE SYSTEM 

REGULATION HOLDING AB (PUBL)

Marknadsföringsbroschyr

Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga prospekt som upprättats av styrelsen för ISR Immune 
System Regulation Holding AB (publ) (“ISR” eller “Bolaget”) och ger inte en komplett bild av ISR eller Erbjudandet. Broschyren 

utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekanta er med det 
prospekt som relaterar till erbjudandet före någon form av investeringsbeslut fattas. Prospektet finns tillgängligt på ISRs 
hemsida (www.israb.se) och Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se). 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.



Inbjudan till teckning av units i ISR

ISR är ett innovationsdrivet forskningsbolag med fokus på 
immunsystemet, baserat på Karolinska Institutet i Stockholm. 
Bolaget utvecklar immunstimulerande läkemedel för att 
behandla kroniska infektionssjukdomar och cancer genom att 
aktivera det egna immunsystemet.

Bolaget utvecklar läkemedelskandidater inom två 
plattformsprogram; Immunolider (ISR049, ISR050 och ISR051) 
och Immunorheliner (ISR048). ISR har en diversifierad 
produktportfölj, med flertalet olika läkemedelskandidater inom 
olika indikationsområden under utveckling samtidigt.

Vision
Bolagets vision är att bota virussjukdomar och cancer genom att 
stimulera immunsystemet.

Affärsmodell
ISR ska driva utvecklingen av immunstimulerande läkemedel. 
När en lämplig läkemedelskandidat utvecklats ska ISR, antingen 
i egen regi eller med en samarbetspartner, genomföra pre-
kliniska och kliniska studier med läkemedelskandidaten. Efter 
genomförda kliniska studier avser ISR lansera läkemedlet på 
marknaden tillsammans med en samarbetspartner.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET
Emissionsbelopp och pre-money 
värdering 71,7 MSEK anskaffas på en pre-money värdering om 71,7 MSEK

Villkor För varje en (1) på avstämningsdagen den 13 maj 2020 innehavd aktie erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berät-
tigar innehavaren att teckna en (1) unit.

Unit En (1) unit innehåller tre (3) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av 
serie TO2.

Teckningskurs 8,70 SEK per unit, motsvarande 2,90 SEK per aktie

Teckningsperiod 15 maj 2020 – 29 maj 2020

Teckningsoptioner TO1 
En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) aktie under teckningsperioden 24 februari 2021 – 10 
mars 2021. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie 
under perioden 9 februari 2021 – 22 februari 2021, dock lägst 2,90 SEK per aktie och högst 8,70 SEK per aktie.

Teckningsoptioner TO2
En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) aktie under teckningsperioden 9 november 2021 – 23 
november 2021. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets 
aktie under perioden 25 oktober 2021 – 5 november 2021, dock lägst 2,90 SEK per aktie.

Teckningsförbindelser och 
garantiåtaganden

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, bland 
annat i Bolagets styrelse och ledning, om cirka 1,40 procent samt externa garantiåtaganden om cirka 98,60 procent.

Företrädesemissionen genomförs som en del av en långsiktig 
finansieringslösning för att säkerställa de finansiella resurser 
som krävs för att vidareutveckla Bolagets läkemedelskandidater. 

Inom HIV har Bolaget genomfört en lyckad fas I/IIa 
studie av obehandlade HIV-infekterade patienter med 
läkemedelskandidaten ISR048. Studien påvisade positiva resultat 
avseende säkerhet, tolerabilitet samt minskning av virusmängd i 
patienten. Parallellt utvecklar Bolaget även en andra generations 
läkemedelskandidat för behandling av HIV, ISR049. Inom HBV 
befinner sig Bolagets läkemedelskandidat ISR051 i slutskedet av 
den prekliniska fasen och ISR har inlett samarbete med CRO-
Bolaget Shanghai InnoStar Biotech för vidare utveckling av 
läkemedelskandidaten. ISR inledde i mars 2020 ett samarbete 
med TCER AB för vaccinutveckling mot covid-19. Inom cancer 
utvecklar ISR läkemedelskandidaten ISR050 som är tänkt att 
användas som ett komplement till check-point inhibitors (”CPI”). 
CPI används för att hämma T-cellers förmåga att eliminera 
cancerceller.

Nettoemissionslikviden avses användas för att slutföra den 
pågående fas IIa studien som med ISR048 (HIV), initiera en 
ytterligare fas II studie med ISR048 inriktad mot ART-resistenta 
patienter, genomföra slutgiltiga toxikologiska studier samt 
förberedelser inför fas I/II med ISR050 (Cancer) och ISR051 
(HBV), utveckla vaccin mot covid-19 i samarbete med TCER AB 
samt förstärka Bolagets rörelsekapital.

BAKGRUND OCH MOTIV TILL EMISSIONEN

VIKTIGA DATUM

KORT OM ISR

Avstämningsdag     13 maj

Teckningsperioden påbörjas   15 maj

Teckningsperioden avslutas   29 maj

Indikativt datum för offentliggörande av utfall 3 juni

Beräknad likviddag    8 juni

FÖRETAGSLEDNINGEN BERÄTTAR OM ISR
“ISR är ett litet bolag med stora ambitioner”  

- Ola Winqvist, VD på ISR

Se VD Ola Winqvist och CCO Lennart Dreyer berätta om ISR och 

emissionen på Pressträff Direkt:

 
Pressträff Direkt: ISR

https://youtu.be/gF1bro0xkl8


Inbjudan till teckning av units i ISR

MARKNAD
Marknaden för HIV
Det finns idag inget botemedel mot HIV, endast Anti-Retroviral 
Therapy (ART), en så kallad bromsmedicin. Resistensutveckling 
och intolerans mot nuvarande bromsmediciner utgör 
signifikanta kliniska problem. 

Globalt var cirka 37,9 miljoner människor smittade med HIV vid 
årsskiftet 2018/2019, vilket förväntas öka till cirka 40 miljoner år 
2022. WHO uppskattar att cirka 770 000 personer årligen avlider 
till följd av HIV. 

Den globala HIV-läkemedelsmarknaden överskred ett värde av 
24,7 miljarder USD 2018. Det sammanlagda försäljningsvärdet 
för HIV-läkemedel förväntas minska marginellt under det 
kommande decenniet, och beräknas uppgå till 22,5 miljarder 
USD 2024, vilket innebär en negativ CAGR om 2,5 procent under 
2019–2024. 

De två viktigaste drivkrafterna för framtagandet av nya och 
mer effektiva läkemedel för behandling av HIV är en växande 
generika-marknad med påföljande prispress och publicerade 
riktlinjer för behandling av nyligen HIV-infekterade patienter.

Marknaden för HBV
HBV-infektionen kan orsaka en inflammation av levern, och 
i vissa fall klarar kroppens immunförsvar inte att bli av med 
viruset vilket leder till en återkommande inflammation, dvs. 
kronisk Hepatit B. Under 2015 levde 257 miljoner människor 
med kronisk Hepatit B, och HBV beräknades orsakat 887 000 
dödsfall, främst till följd av levercirros och levercancer. Globalt 
orsakar HBV cirka 50 - 60 procent av levercancerfallen och det 
är bevisat att effektiv behandling av HBV kan reducera denna 
risk med upp till 75 procent. 

Den fortsatta spridningen av HBV beror främst på att infekterade 
personer inte är medvetna om att de bär på viruset, eller på 
grund av att vaccinet inte är tillgängligt. 2016 uppskattas 10,5 
procent av HBV-infekterade var medvetna om infektionen och 
16,7 procent av de medvetna HBV-infekterade behandlades. 

De flesta individer med kronisk smitta och som utvecklar 
levercancer dör på grund av begränsade behandlingsalternativ. 
Ökad medvetenhet om viruset samt utvecklingen av antivirala 
läkemedel för behandling av HBV förväntas driva marknaden 
för läkemedel mot HBV framöver.

Marknaden för covid-19
Covid-19 eller Coronavirus är ett virus som kan orsaka 
luftvägsinfektioner som stäcker sig från en vanlig förkylning 
till svårare sjukdomar såsom MERS (Middle East Respiratory 
Syndrome) och SARS (Severe Acute Repiratory Syndrome). 
Covid-19 deklarerades den 11 mars 2020 en pandemi av WHO. 

Per den 6 maj 2020 fanns över 3 595 000 bekräftade fall av 
Covid-19 i 215 länder, och över 247 600 personer har avlidit till 
följd av viruset. 

Det finns för närvarande, vad Bolaget känner till, inga bevisade 
behandlingar eller vaccin för Covid-19. 

Marknaden för cancer
Cancer är, efter kardiovaskulära sjukdomar, den näst vanligaste 
dödsorsaken globalt. Globalt uppskattades cirka 9,6 miljoner 
dödsfall till följd av cancer under 2018, motsvarande cirka en av 
sex dödsfall under 2018. 

Den totala årliga kostnaden för cancerbehandling i USA 
beräknades år 2020 att nå över 158 miljarder USD.

Idag utgör immunterapi mot cancer nästan 50 procent av den 
totala världsmarknaden för cancerläkemedel och värderades 
till cirka 58 miljarder USD 2018. Den globala marknaden för 
immunterapi och cancer är således starkt växande och förväntas 
överstiga 126 miljarder USD under 2026. 

En ökad andel patienter med cancer och högre mortalitet driver 
behovet av immunterapier inom cancerområdet. Samtidigt drivs 
marknaden även av ett ökat antal inregistrerade och godkända 
nya immunterapier.

PRODUKTPORTFÖLJ
HIV
ISR048 är den läkemedelskandidat som gått längst i 
utvecklingen, och Bolaget genomför för närvarande en fas IIa 
studie med kandidaten, som undersöker om immunaktivering 
med hjälp av ISR048 kan påverka HIV-reservoarerna hos 
patienter som behandlas med bromsmedicin. En fas II studie 
med patienter som utvecklat residens mot bromsmedicin (ART-
resistens) är planerad och avses påbörjas under hösten 2020.

ISR049 är Bolagets andra generation av anti-HIV-läkemedel och 
är baserat på ISRs Immunohelinplattform. Förberedelser för 
kliniska studier planeras och ISR049 kommer sedan genomgå 
obligatoriska toxikologiska undersökningar.

HBV
ISR051 väntas har gynnsamma immunstimulerande effekter 
för behandling av HBV. ISR051 stimulerar först immunceller 
i levern till att upptäcka HBV, och därefter immunceller till 
eliminering av virusinfekterade celler. ISR051 befinner sig 
i slutskedet av den prekliniska fasen. ISR har ett strategiskt 
samarbete med CRO-bolaget Shanghai InnoStar Biotech med 
målet att utveckla ISR051 för behandling av HBV. 

Shanghai InnoStar Biotech ska leda de slutliga toxikologiska 
studierna inför ansökan för genomförande av kliniska studier. 
Därefter ska InnoStar även arbeta med de kliniska studierna i 
samarbete med kinesiska partners.

Covid-19
I mars 2020 inledde ISR ett samarbete med TCER AB för 
utveckling av vaccin mot Coronaviruset. Data från djurstudier 
beräknas vara klara under andra kvartalet 2020, och 
målsättningen är att vaccinet ska börja testas i människa under 
fjärde kvartalet 2020. 

Cancer
ISR050 är Bolagets läkemedelskandidat inom 
cancerbehandling. Pre-kliniska studier med ISR050 indikerar 
ökad effektivitet av ISR050 i kombination med CPI jämfört med 
enbart CPI i djurmodell av malignt melanom. Bolaget arbetar 
med att färdigställa ISR050 inför de slutgiltiga toxikologiska 
studierna som kommer ligga till grund för ansökan om 
genomförande av kliniska studier.



Inbjudan till teckning av units i ISR

Den 4 maj offentliggjordes styrelsens beslut om en nyemission om cirka 72 Mkr. Bolaget har för emissionen hittat garanter för hela 
beloppet. I emissionen bjuds nuvarande och nya aktieägare att investera i vårt bolag under perioden 15 maj till 29 maj 2020, där 
styrelsen och bolagsledning redan tecknat sig. Genom emissionen kommer ISR att kunna säkra nödvändiga resurser för att fortsätta 
och utveckla bolagets kliniska prövningar av sina läkemedelskandidater. Likviden från emissionen gör att vi är finansierade i cirka 
18 månader framåt, vilket innebär att Bolaget får möjlighet att passera ett antal värdedrivande milstolpar som potentiellt kan ligga 
till grund för strategiskt viktiga licensavtal inför den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaterna.

Kapitaltillskottet avses att användas till att genomföra Bolagets kliniska prövningsprogram där en fas IIb studie av patienter med 
ART resistent HIV planeras, och studier av cancer och hepatit B kommer påbörjas med bolagets Immunolider som just nu är i 
slutfasen av toxikologisk prövning och väntas bli godkända för kliniska studier under senare delen av 2020.

Jag hoppas att så många som möjligt av våra nuvarande aktieägare fortsätter att stödja oss i den förestående emissionen och jag 
ser med stor tillförsikt framåt mot 2021 då vi planerar att intensifiera vårt arbete kring våra lovande prövningsprogram.

Stockholm den 10 maj 2020

Ola Winqvist
VD, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET
Under de gångna 18 månaderna har bolaget nått flera viktiga 
milstolpar. Vi har kommit långt i vår fas IIa studie avseende HIV 
som pågår på Karolinska sjukhuset i Huddinge, på Södersjukhuset 
i Stockholm, samt sedan i höstas även på Östra sjukhuset i 
Göteborg av patienter som står på bromsmedicin (Anti Retroviral 
Therapy, ART). Trots corona är intresset för våra studier stort och 
diskussioner med CRO företag och kliniska prövare pågår för fullt 
för att genomföra studie av HIV patienter som utvecklat resistens 
mot bromsmedicin. Den studien kommer att bli en relativt liten 
nischstudie (ca 15 patienter) för patienter som annars riskerar att 
utveckla AIDS. Vid positivt utfall skulle studien kunna stödja tidig 
marknadsintroduktion.

Bolagets framtagande av sin egen familj av immunstimulerande 
molekyler, Immunolider, har gått snabbare än förväntat. Vi har 
framställt 60 kg enligt GMP av förstadiet som har möjliggjort att 
vi kunna påbörja den avslutande delen av toxikologiprogrammet 
inför att ansöka om IND status, och därmed få möjlighet att påbörja 
kliniska prövningar. Toxikologi programmet utförs nu av Inostar 
i Shanghai samt formulering av olika beredningsformer som 
skräddarsys för immunonkologi och HBV programmen. Det finns 
ett stort intresse från potentiella samarbetspartners/licenstagare 
i Kina för HBV programmet. Vidare så har bolaget startat 
vaccinutveckling mot COVID-19, där spike protein kombineras 
med bolagets immunstimulerande Immunolid som adjuvans. 
Djurstudier påbörjas och om de faller väl ut kan kliniska tester 
påbörjas under senhösten/tidig vinter.



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  
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)                    

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:

Mangold Fondkommission AB

Ärende: ISR

Box 55691

SE-102 15 STOCKHOLM

Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr. 

Tel: 08-503 01 595

Email: emissioner@mangold.se

Teckningstid 15 maj - 29 maj 2020 klockan 15:00

Teckningskurs 8,70 SEK per unit, motsvarande 2,90 SEK per aktie.  
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Unit Tre (3) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 och  
en (1) teckningsoption av serie TO2

Tilldelning Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av units utan stöd av uniträtter i ISR Immune System Regulation Holdning AB (publ). Observera att anmälan är bin-

dande 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 ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), 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 even-

tuell 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. 

Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast klockan 15:00 den 29 maj 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 
ANMÄLAREN 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:

8 000 units (69 600 SEK)

500 units (4 350 SEK)

1 000 units (8 700 SEK)

2 000 units (17 400 SEK)

4 000 units (34 800 SEK)

Annat antal:                         units (8,70 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 förknippade 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 finansiella 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

http://www.mangold.se


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 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 
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 hemförsäljningslagen 
(2005:59).

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

7. Uppgifterna i anmälningssedeln kommer att behandlas 
enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i 
syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom 
anmälningssedeln. Personuppgiftsansvarig är  Mangold 
Fondkommission AB, Box 55691, 102 15 Stockholm, 
info@mangold.se. Undertecknad är införstådd med 

att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, 
myndighetsföreskrift, handelsregler eller avtal/villkor 
för visst värdepapper, kan vara skyldigt att dela uppgifter 
om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på 
begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold 
sådana uppgifter. Mottagare av sådana uppgifter kan 
vara samarbetspartners, handelsplatser, myndigheter 
eller andra avtalsparter. Om Mangold inte erhåller 
erforderliga uppgifter finns risk att Mangold inte kan 
genomföra uppdraget. Innan Mangold delar sådana 
uppgifter säkerställer Mangold alltid att Mangold följer 
de sekretessförpliktelser som gäller för finanssektorn. 
Mangold har tecknat avtal med leverantörer, och dessa 
avtal innefattar bestämmelser om behandling av 
personuppgifter för Mangolds räkning. Leverantörerna 
finns till exempel inom utveckling, underhåll, drift och 
support av IT-system. För mer information om Mangolds 
personuppgiftsbehandling vänligen se vår hemsida, 
www.mangold.se/gdpr.

8. Mangold ansvarar inte för det fall anmälningssedeln 
kommer bort. Mangold ansvarar inte heller för tekniska 
fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i 
samband med inlämnandet av anmälningssedeln.

9. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/
Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet 
av anmälningssedeln. Observera att det för köpare med 
depå hos Mangold kan krävas att det finns tillräcklig 
likvid på depån senast sista anmälningsdagen för att 
inte rätten till tilldelning ska riskera att gå förlorad. För 
köpare med depå hos Mangold dras likvid automatiskt 
efter att tilldelningsbeslutet fattats vilket normalt sker 
ett par dagar efter sista anmälningsdagen.

10. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text 
i denna anmälningssedel. Ändringar och tillägg kan 
medföra att anmälningssedeln kan komma att lämnas 
utan avseende.

11. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende. Besked om eventuell 
tilldelning av finansiella instrument lämnas genom 
utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet 
med anvisningarna på denna.

12. Notera att du enbart genom undertecknande och 
ingivande av denna anmälningssedel inte blir kund 
hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bl.a. 
inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en 
passandeprövning avseende din anmälan om köp av 
finansiella instrument i denna emission.

13. Reklamation av Mangolds utförande av det uppdrag 
som lämnats till Mangold genom ingivande av 
anmälningssedeln ska ske utan oskäligt uppehåll.  
Om så inte sker kan rätten att kräva ersättning eller att 
göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad.

14. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds 
hantering av anmälningssedeln som ingivits till 
Mangold är det viktigt att du kontaktar oss och framför 
dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den 
avdelning som har haft hand om din anmälningssedel. 
Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan 
du sedan skriftligen kontakta Mangolds 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 Konsumenternas 
Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå 
eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan 
även få ett klagomål prövat av utomstående genom att 
vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller 
allmän domstol.

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

17. Erbjudandet och denna anmälningssedel riktar sig inte, 
varken direkt eller indirekt, till personer med hemvist i 
USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land 
där deltagande i erbjudandet eller distribution av denna 
anmälningssedel eller andra till erbjudandet hänförliga 
dokument strider mot tillämpliga lagar eller regler eller 
förutsätter ytterligare memorandum, registreringar 
eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. 
Anmälningssedel avsänd från sådant land kommer att 
lämnas utan avseende.

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

Frankeras ej.

Mangold  
Fondkommission  

betalar portot.

Mangold Fondkommission AB
Ärende: ISR

Svarspost
Kundnummer 202 964 48
SE-110 05 Stockholm
Sweden

 VIKTIG INFORMATION

Inbjudan till teckning av units i 
ISR


