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Inbjudan att teckna aktier med företrädesrätt i 

Nu ökar vi hastigheten i fibernäten! 
Var med när vi tar vår nya produktportfölj till Europa.

Motiv för emissionen
Det huvudsakliga motivet till nyemissionen är att stärka balansräkningen, förbättra leveranskapaciteten, 
möjliggöra produktanpassningar och investera i bolagets framtida tillväxt exempelvis genom marknadsföring 
av den nylanserade produktportföljen i befintliga och nya marknader och marknadssegment med den stora 
europeiska tillväxtmarknaden i huvudfokus.

Genom den förestående emissionen tillförs Waystream cirka 6 400 000 SEK före emissionskostnader. 

Vänligen observera
Följande sammanfattning ska ses som en introduktion till Waystreams memorandom och innehåller inte all information för ett investerings- 
beslut. Ett beslut att investera i Waystream bör grunda sig på en bedömning efter att investeraren har tagit del av informationsmemorandomet 
i dess helhet som finns att läsa på www.waystream.com. Termer och begrepp som används i denna sammanfattning har den innebörd som 
framgår av investeringsmemorandumet.



Vi särskiljer oss
Vår accessutrustning har särskilda egenskaper, såsom att tåla värme, att vara  
uppgraderbara genom mjukvara och innehåller funktioner som underlättar felsökning och 
monitorering av kvalitet i tjänster. Vi har också lanserat unika optiska tillbehör som sänker 
elförbrukningen i fibernät och som minskar miljöpåverkan.

Vi fokuserar på mjukvaran
Vårt huvudfokus ligger på mjukvara i produkter som är specialanpassade för fiberac-
cessnät. Med en tillförlitlig och stabil mjukvara fylld med de funktioner som operatörerna 
behöver, utmärker vi oss i konkurrens med andra leverantörer.

Vi säljer världsunika produkter byggda speciellt för fibernät
Med en ny generation accessutrustning med flaggskeppet ASR 8000 i spetsen möjliggör 
vi kostnadseffektivt upp till 10Gbit/s hastighet till varje användare. 

Vi förverkligar visionen om mer bandbredd till alla
De fibernät som är byggda i Sverige och andra länder kommer behöva uppgraderas till 
högre hastigheter för att möta framtidens behov av responsiva tjänster i molnet. Vår 
utrustning möjliggör snabbare bandbredd till alla.

5 vägar till Waystream 
Waystream drivs av en vision om ett världsomspännande fibernät som skapar  
kommunikationsmöjligheter mellan allt och alla. 

Vår uppgift är att skapa produkter anpassade för fibernät. Produkterna är tillförlitliga, enkla 
att driva och hantera för operatörerna och levererar fantastiska tjänster till användare för 
att möta deras och samhällets behov nu och i framtiden. Tack vare den nyligen lanserade 
produktportföljen med ASR 8000 i spetsen har Waystream ett attraktivt erbjudande för 
de operatörer som väljer att bygga sina fibernät med point-to-point (P2P) teknologi. Med 
den förväntade utbyggnaden på stora europeiska marknader har vi en utmärkt utgångs-
punkt där vi kan möjliggöra för de europeiska operatörerna att snabbt komma ikapp de 
etablerade marknaderna i hastighet och tjänsteportfölj.

Vi gör skillnad
Jämfört med andra lösningar möjliggör våra produkter att operatörer snabbare kan bygga 
ut sina nät, med bättre avkastning och nöjdare slutkunder som följd. 



Kort om Waystream 
Waystream grundades 2001 och är ett svenskt teknikbolag med 30 medarbetare och 
konsulter. Vi erbjuder tekniklösningar för fiberbaserade bredbandsnät. Kundbasen finns 
inom stadsnät och operatörer som bygger fiberinfrastruktur för anslutning av hushåll och 
företag till bredbandsnät.

Under årens lopp har Waystream utvecklat ett flertal generationer accessutrustning och 
andra produkter för användning i stadsnät. Waystream har en betydande marknadsandel 
bland stadsnät på den svenska marknaden och är väletablerad i Norge och Danmark.  
Nu är vi på väg att expandera ytterligare i Europa. Våra produkter ansluter bredbands- 
användare och gör det möjligt för operatörerna att leverera ett brett tjänsteutbud till både 
företag och privatpersoner. I Sverige bedrivs näten ofta som öppna stadsnät där ett flertal 
operatörer erbjuder sina tjänster exempelvis TV, Internet, telefoni, säkerhet och backup 
medan andra länder har en mer vertikal affärsmodell där tjänsterna levereras av samma 
aktör som bygger fibernätet. Oavsett affärsmodell är det i slutänden alltså via Waystreams 
produkter och teknik som tjänsterna levereras till slutkunderna.
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Företrädesemissionen i sammandrag
Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrä-
desrätt till att teckna nya aktier. Aktieägare äger företrädesrätt att teckna tre (3) aktier 
för varje tio (10) innehavda aktier, per avstämningsdagen den 30 augusti 2019. För en 
(1) innehavd aktie erhålles tre (3) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter berättigar till 
teckning av en (1)  

Teckningsperiod 3 september – 17 september 2019
Avstämningsdag 30 augusti 2019
Handel med teckningsrätter 3 september – 13 september 2019
Handel med betald tecknad aktie 
(BTA)

3 september 2019 till dess att Företrädes- 
emissionen är registrerad hos Bolagsverket

Emissionsbelopp vid full teckning 6 413 720 SEK
Antal nya aktier 2 042 586 stycken
Teckningskurs 3,14 SEK per aktie
Antal befintliga aktier 6 808 620 stycken
ISIN och kortnamn Bolagets aktie SE0007577077, WAYS
ISIN och kortnamn teckningsrätter SE0013101110, WAYS TR
ISIN och kortnamn BTA SE0013101128, WAYS BTA



Välkommen att följa med oss  
i vår fortsatta expansion

Waystream driver teknisk innovation både i utrustning och i den mjukvara som styr våra 
routrar och switchar. Kunderna får möjlighet att använda sina fibernät till allehanda typer 
av tjänster; Internet, TV, telefoni, streaming och skolnät. Dessutom får de ett stadigt 
växande utbud av digitala tjänster. Vi ser nu hur exempelvis medicinska tjänster såsom 
hälso- och sjukvård blir ett allt större inslag i utbudet. Därför måste nätet vara tillförlitligt 
och erbjuda den stabilitet och säkerhet som krävs för ett ständigt uppkopplat liv.

Ett sunt Waystream tar nästa steg
Under senaste året har vi reducerat kostnader och genomfört besparingsprogram, finslipat 
organisationen och lagt tydligare fokus på försäljning. Tack vare dessa åtgärder har vi fått 
balans i kassaflödet. Vi gick starkt in i 2019 med nya affärer. Kunderna uppskattar våra 
erbjudanden och de fortsätter ge oss förtroende när de väl börjat använda våra produkter. 
Vår nettoomsättning minskade, men sett till resultat har vi vänt minus till plus jämfört med 
samma period föregående år, dessutom med ett förbättrat kassaflöde. 

Hållbarhetsfrågor är en naturlig del av vårt tankesätt
I början av juni kunde vi presentera vår nya produktportfölj med Affärsverken i Karlskrona 
som första kund. Intresset från befintliga och nya kunder är stort och vi har redan flera 
inledande tester inbokade med kunder i Sverige, Danmark, Tyskland, Slovenien och 
Österrike. Större operatörer är ett segment vi tidigare inte kunnat adressera. Nu ser vi ett 
intresse för de nya produkterna från större operatörer vilket är förtroendeingivande för vår 
satsning. Waystream adresserar även miljö- och hållbarhetsfrågor. Fibernäten bidrar till 
en bättre miljö genom att mer effektiva kommunikationslösningar kan minska exempelvis 
resandet. Därutöver har Waystream lanserat unika optiska tillbehör som sänker  
elförbrukningen i fibernät och som därmed minskar miljöpåverkan. 

Lovande tillväxtmarknader
Waystream är väletablerade i Sverige och övriga Norden. Sverige har redan ett nästan fullt 
utbyggt nät och här kommer affärerna framöver främst genom utbyte och uppgraderingar 
till högre hastigheter. De mest lovande tillväxtmarknaderna finns i de tysktalande delarna 
av Europa, men eftersom marknaderna befinner sig i ett tidigt stadium är takten  
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”Det är enkelt för våra kunder att bygga och driva fibernät med våra produkter.”

”De mest lovande tillväxtmarknaderna finns i de tysktalande delarna av Europa.”



fortfarande jämförelsevis långsam. Det gäller att vara med i ett tidigt skede i processen. 
Alla projekt börjar som små piloter och mindre installationer, men tillväxtpotentialen är 
stor och planerna för fiberutbyggnaden är omfattande. 

Uthållighet är en nyckel för att vinna Europamarknaden
Expansion in i de nya europeiska marknaderna kräver uthållighet. Utbyggnadstakten  
är låg bland annat på grund av brist på grävare och entreprenörer samtidigt som vi  
också behöver investera i marknadsföring och försäljningsresurser. Dessutom behöver vi 
fortsätta investera i produktutveckling för att utnyttja potentialen i angränsande teknik-
områden som 5G och molntjänster som kan öka attraktionskraften i vårt erbjudande. Den 
företrädesemission som styrelsen för Waystream beslutat genomföra är därför ämnad att 
stärka balansräkningen, förbättra leveranskapaciteten, möjliggöra produktanpassningar 
och investera i bolagets framtida tillväxt exempelvis genom marknadsföring av de nya 
lösningar bolaget kan erbjuda i tillväxtmarknader i Europa. Därför ser jag med tillförsikt 
fram mot att med stöd från våra aktieägare gå in i ett starkare halvår 2019 med ökad 
tillväxt 2020.

Susanne Torrbacka
Tillförordnad VD



Företrädesrätt till teckning
Aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna tre (3) aktier 
för varje tio (10) innehavda aktier, per avstämningsdagen den 30 
augusti 2019.

Teckningskurs
Teckningskursen är 3,14 SEK per aktie. Courtage utgår ej. 

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ”Euroclear” för rätt till 
deltagande i Företrädesemissionen var den 30 augusti 2019. Sista 
dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företräde-
semissionen var den 28 augusti 2019. Första dag för handel i  
Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen  
var den 29 augusti 2019. 

Teckningstid
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden 
från och med den 3 september 2019 till och med den 17 september 
2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för 
betalning, vilket ska ske senast sista dagen i teckningsperioden 
och offentliggöras av Bolaget.

Teckningsrätter
En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 30 
augusti 2019, berättigar till tre (3) teckningsrätter. Det krävs tio (10) 
teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North under 
perioden 3 september 2019 till och med 13 september 2019. 
Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare 
med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av 
teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda 
handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna 
nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på 
sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. 

Ej utnyttjade teckningsrätter
Teckningsrätter som ej sålts senast den 13 september 2019 eller 
utnyttjats för teckning av aktier senast den 17 september 2019 
kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. 
Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter. 

Emissionsredovisning och anmälningssedlar
 
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 
avstämningsdagen den 30 augusti 2019 var registrerade 
i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken 
erhåller förtryckt emissions-redovisning med vidhängande 
inbetalningsavi, särskild anmälningssedel med stöd av 
teckningsrätter, anmälningssedel för teckning utan stöd 
av teckningsrätter, följebrev samt informationsbroschyr 
innehållande en sammanfattning av villkoren för Företräde-
semissionen. Fullständigt Memorandum kommer att finnas 
tillgängligt på Bolagets hemsida www.waystream.com samt 
hos Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se 
för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till 
aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med 
flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. 
VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på 
aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt 
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom 
samtidig kontant betalning under perioden från och med den 3 
september 2019 till och med den 17 september 2019. Observera 
att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå  
mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med 
något av följande två alternativ. 

1. Emissionsredovisning - förtryckt  
inbetalningsavi från Euroclear  
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna tecknings-
rätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta 
inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag 
för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda 
anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg 
eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta 
texten. Anmälan är bindande.  

2. Särskild anmälningssedel 
I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som 
framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear 
ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan 
om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de  
instruktioner som anges på den särskilda anmälnings- 
sedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear 
ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan 
beställas från Hagberg & Aneborn via telefon eller e-post 
enligt nedan.  
 
Särskild anmälningssedel ska vara Hagberg & Aneborn 
tillhanda senast kl. 15.00 den 17 september 2019. Eventuell 
anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas 
i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälnings-
sedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I 
det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart 
den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt 
ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. Anmälan är bindande.  
 
Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till: 
 
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB 
Ärende: Waystream  
Valhallavägen 124 
114 41 Stockholm 
Tfn: 08-408 933 50 
Fax: 08-408 933 51 
Email: info@hagberganeborn.se  
(inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Waystream är förvaltar- 
registrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen  
emissionsredovisning. Dock utsänds ett följebrev samt  
informationsbroschyr innehållande en sammanfattning av  
villkoren för Företrädesemissionen. Fullständigt Memorandum 
kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida 
www.waystream.com samt hos Hagberg & Aneborns hemsida 
www.hagberganeborn.se för nedladdning. Teckning och betalning 
ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt 
Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period 
som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och 
med den 3 september 2019 till och med 17 september 2019.  
Styrelsen i Waystream förbehåller sig rätten att under alla  
omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. 
En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i  
teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att  
anmälningssedel för teckning utan teckningsrätter ifylls, under-
tecknas och därefter skickas eller lämnas till Hagberg & Aneborn 
med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas 
från Hagberg & Aneborn via telefon eller e-post enligt ovan.  
Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida  
www.waystream.com samt från Hagberg & Aneborns hemsida 
www.hagberganeborn.se.

Villkor och anvisningar



Anmälningssedeln ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast  
kl. 15.00 den 17 september 2019. Anmälningssedel som sänds med 
post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Ofull-
ständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas 
utan avseende. Anmälan är bindande. Observera att de aktieägare 
som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning av 
aktier utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt 
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av tecknings- 
rätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta 
belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat sig utan 
stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

1. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan 
stöd av teckningsrätter ske till dem som även tecknat 
aktier med stöd av teckningsrätter (och angett detta på 
anmälningssedeln), oavsett om tecknaren var aktieägare på 
avstämningsdagen eller inte. Vid överteckning ska tilldel-
ning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter 
som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan 
ske, genom lottning. 

2. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd 
av teckningsrätter ske till andra som endast anmält sig för 
teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning ska 
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som 
var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning. 

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt 
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrä-
desrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form 
av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar 
efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas 
inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid 
kan antal aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljnings-
priset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Er-
bjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa 
aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. 

De som tecknar aktier utan företräde genom sin förvaltare kommer 
att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner. 

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare 
bosatta i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 
Singapore, Sydafrika, Sydkorea och Schweiz) vilka äger rätt att 
teckna aktier i Företrädesemissionen, kan vända sig till Hagberg 
& Aneborn via telefon enligt ovan för information om teckning och 
betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i 
USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, 
Sydafrika, Sydkorea och Schweiz kommer inga teckningsrätter att 
erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa 
länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier  
i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Betald tecknad aktie (BTA) 
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta 
kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. 
Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att 
inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens 
VP-konto. De nytecknade antal aktier är bokförda som BTA på 
VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos  
Bolagsverket vilket beräknas ske vecka 40, 2019. 

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) får under vissa förutsättningar 
del av Företrädesemissionen registreras vid Bolagsverket. Om 
denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande emis-
sion, kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första 
serien benämns ”BTA 1” i Euroclear. BTA 1 kommer att omvandlas 
till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. 

En andra serie av BTA (”BTA 2”) kommer att utfärdas för teckning 
vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat 

inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier 
så snart Företrädesemissionen slutgiltigt registrerats på Bolags-
verket vilket beräknas ske vecka 40, 2019. 

Handel med BTA
Handel med BTA kommer att äga rum på Nasdaq First North  
mellan 3 september 2019 och till dess att Bolagsverket registrerat  
Företrädesemissionen och BTA omvandlats till aktier. 

Leverans av aktier 
Omkring sju dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos 
Bolagsverket, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från 
Euroclear Sweden AB.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget 
att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen genom ett 
pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 19 september 
2019. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets 
hemsida www.waystream.com. 

Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen och regleras av svensk 
rätt. 

Aktiebok
Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämnings- 
bolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras  
och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear  
Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. 

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den 
första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att 
de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den 
av Euroclear förda aktieboken. De nya aktierna har samma rätt till 
utdelning som de befintliga aktierna.

Aktieägarnas rättigheter
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt,  
företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av 
Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets  
hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551). 

Handel i aktien
Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. 
Aktierna handlas under kortnamnet WAYS och har ISIN-kod 
SE0007577077. De nya aktierna tas upp till handel i samband med 
att omvandling av aktierna sker vilket beräknas ske omkring vecka 
41, 2019. 

Utspädning
Full teckning i Företrädesemissionen innebär att antalet aktier 
i Bolaget ökar från 6 808 620 aktier till 8 851 206 aktier vilket 
motsvarar en utspädningseffekt om ca 23 procent.

Övrigt 
För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de 
nya aktierna kommer Hagberg & Aneborn att ombesörja att  
överskjutande belopp återbetalas. Hagberg & Aneborn kommer i 
sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bank-
konto som Hagberg & Aneborn kan återbetala beloppet till. Ingen 
ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Belopp under 
100 SEK återbetalas ej per automatik. En teckning av nya aktier, 
med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och teckna-
ren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. 

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att 
lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är 
otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning 
komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske 
med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer 
i så fall att återbetalas.




