
Disclaimer 
Marknadsföringsbroschyr – Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för WeSC AB (publ) (“WeSC” eller “Bolaget”). 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 WeSCs hemsida 
(www.wesccorp.com) 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 
WeSC AB (PUBL)



Teckningskurs
SEK per unit motsvarande 0,01 SEK per aktie, teckningsotpionerna utges veder-
lagsfritt

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter 26 augusti 2019

Teckningsperiod 28 augusti - 13 september 2019

Handel med uniträtter 28 augusti - 11 augusti 2019

Emissionsstorlek 50,1 MSEK

Värdering (pre-money) Cirka 6,3 MSEK

FÖRETRÄDESEMISSION I WeSC AB (PUBL)

WeSC I KORTHET

WeSC står för “We are the Superlative Conspiracy” och grun-
dades 1999 i Stockholm och designar, markandsför och säljer 
kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear 
under det egna varumärket WeSC. Varumärket skapades för 
unga skateboardåkare men i takt med att streetwear växt fram 
som en av de mest influensrika segmenten på modescenen 
har Bolaget riktat mer fokus mot detta segment. 

WeSC erbjuder idag urbana funktionella plagg influerad av 
ikoniska och grafiska element. Kundsegmentet innefattar båda 
kvinnor och män och plaggen kännetecknas av sin unika kom-
bination av stil och funktion.

Vidare använder sig Bolaget av licensiering av produkter som 
underkläder, strumpor, barn kollektioner samt glasögon. Bo-
laget planerar ingå ytterligare licensavtal för produktion av 
skor, väskor, bälten, små läder produkter samt klockor.

Sortimentet är fördelat på två huvudkollektioner om året, en 
vår- och sommarkollektion samt en höst- och vinterkollektion. 
Varje kollektioner innehåller samarbeten med startegiska 
aköterer. 

Varumärket WeSC finns representerat i ett tiotal länder där 
försäljningen sker genom dels två egna konceptbuitker samt 
genom återförsäljare. Utöver dessa har WeSC licensavtal gäl-
lande försäljning av vissa produktsegment. Befintliga licen-
savtal omfattar bland annat underkläder, strumpor, sovkläder 
samt barnkläder. Under 2019 ingick Bolaget även licensavtal 
för accessoarer på den nordamerikanska marknaden där licen-
spartnern kommer tillverka och sälja en omfattande kollektion 
innehållande bland annat mösor, hattar, bälten och väskor un-
der varumärket WeSC. 

KAPITALANVÄNDING

WeSC avser att använda nettolikviden om cirka 43,9 MSEK från 
Företrädesemissionen till att (i prioritetsordning):
• Återbetalning av brygglån inklusive räntor (16,5 MSEK)
• Återbetalning av lån till storägare (cirka 24,1 MSEK).
• Säkra vårkollektionen för den europeiska marknanden 

(cirka 1,2 MSEK)
• Öka marknadsnärvaron i Nordamerika (cirka 2,1 MSEK)

Bolagets ledning avser att använda nettolikviden om cirka 23,8 
MSEK från teckningsoptionerna till följande:
• Erhålla rörelsekapital om (cirka 7,0 MSEK)
• Expansion på europamarknaden (cirka 8,4 MSEK)
• Marknadsföring (cirka 8,4 MSEK)

VILLKOR



TURNAROUND 

Efter en längre tids negativ finansiell utveckling initierade 
Bolaget under första halvåret 2018 ett rekonstruktionspro-
gram av den dagliga operativa verksamheten med målet att 
minska rörelsekostnaderna och skapa en mer kostnadseffek-
tiv organisation. Bolagets åtgärdsprogram och rekonstruktion 
av affärsmodell och operativ verksamhet har kommit en bit 
på vägen med lägre kostnadsmassa och ökade marginaler till 
följd. Med hjälp av de redan utlicensierade produktgrupperna 
underkläder och strumpor, sovkläder, barnkläder, e-handeln 
i Nordamerika samt accessoarer har Bolaget även förstärkt 
marknadsnärvaron.  

Bolagets uttalade fokus mot den så viktiga nordamerikanska 
marknaden har inneburit stärkt närvaro med ökat antal licen-
spartners och återförsäljare som knyts upp och exponerar var-
umärket. Kvartalsrapporten för andra kvartalet 2019 visade på 
en ökad omsättning och förbättrade marginaler jämfört med 
samma period föregående räkenskapsår vilket påvisar effek-
ten av ovan nämnda åtgärder. WeSC är nu av uppfattningen 
att arbetet på den nordamerikanska och svenska marknaden 
börjat ge resultat. 

WeSCS MARKNADSPOSITION

WeSC är positionerat inom det övre mellanprissegmentet där 
starka varumärken och tydliga koncept har ökat i betydelse. 
WeSC har enligt Bolagets bedömning en relativt stark position 
inom streetwear och strävar efter att aldrig använda pris som 
säljargument. Målgruppen för WeSCs produkter attraheras 
av Bolagets design, historien kring WeSC samt varumärkets 
trovärdighet. WeSCs målgrupp definieras av Bolaget som ”in-
tellektuella slackers”. Konsumenternas och butikernas krav på 
kollektioner med en attraktiv design, starka egenskaper och 
hög produktkvalitet utgör ett grundkrav som WeSC alltid eft-
ersträvar. Det viktigaste konkurrensmedlet vid sidan av design 
och kvalitet är konsumenternas kännedom och upplevelse 
av varumärket. WeSC är idag enligt Bolagets bedömning ett 
starkt och väletablerat varumärke som riktar sig till både kvin-
nor och män samt barn med ett stort utbud av produkter. Eft-
ersom WeSC enligt Bolagets bedömning har en tydlig identitet 
ses återförsäljarnas övriga varumärken mer som komplement 
än som direkta konkurrenter.  

VARFÖR WeSC?



Under de senaste åren har vi genomfört omprofilering av WeSCs 
varumärke från det traditionella skateboard- och sportsegmentet, 
där verksamhetens kärna tidigare har funnits till premium street-
wear. Det lägre marknadsskiktet har genomgått en tuff period där 
varumärken som QuikSilver, Pacsun och American Apparel tvingats 
stänga ner. Under tiden har premium street-wear blivit den snab-
baste växande kategorin för herrkläder och modejättar som Louis 
Vuitton och Balenciaga satsar stort för att befästa framtida mark-
nadspositioner inom segmentet.

För att ersätta försäljningen från det lägre marknadsskiktet har vi 
initierat ett nytt fokus på premium street-wear design och tillver-
kar produkter av högre kvalité. Vi har fokuserat på att samarbeta 
med starka och väletablerade återförsäljare som större varuhus, 
detaljhandelskedjor, premiumbutiker, e-handelsaktörer och licen-
spartners. Vidare har kollektionen gjorts om till unisex innehål-
lande lägre ”sku count” och mer likartad utformning vilket förenklar 
kollektionerna samt bidrar till att nå en försäljningsmarginal om 50 
procent. 

Den nya premium street-wear strategin har visat sig ge mycket goda 
resultat på den nordamerikanska marknaden och grossistförsäljnin-
gen har ökat med 30 procent årligen. Våra produkter säljs via den 
amerikanska marknadens mest kända återförsäljare vilka bland an-
nat inkluderar Nordstrom’s, Bloomingdales, Macy’s, Saks Fifth Av-
enue, Foot Locker och Neiman Marcus. Vi har skrivit avtal med starka licenspartners inom följande kategorier: accessoarer, 
underkläder, barnkläder och glasögon (Skandinavien) där samtliga tillför återkommande intäktströmmar. Under 2020 kommer 
vi att fortsätta leta licenspartners för att fortsatt stärka vårt varumärke och öka försäljningen.

Även om vi på ett framgångsrikt sätt har lyckats ändra strategi på den nordamerikanska marknaden finns det fortsatt stora mö-
jligheter att utveckla redan etablerade samarbeten och avtala om större volymer. För närvarande säljer vi i första hand via våra 
främsta distributionskanaler och fortsätter växa vår fysiska närvaro inom dessa kanaler med ett ökat antal återförsäljare efter 
varje avslutad säsong.

På den europeiska marknaden har vi, likt som på den amerikanska, antagit ett mycket målinriktat fokus på att förflytta WeSC från 
den gamla distributionsmodellen till den nya fungerande strategin. Vi kommer inledningsvis att fokusera på länderna Sverige, 
Tyskland, Grekland, Frankrike och Storbritannien. Processen för detta har redan tagit fart och vi finns nu på Galleries Lafayette, 
KaDeWe, Boozt, Zalando och ASOS.

Vi har både operationellt och strukturellt förbättrat organisationen samt skapat förutsättningar för skalbarhet och en 
lönsam affärsmodell. Olika personalnedskärningar har gjorts och vi är för närvarande 11 anställda i Koncernen och har 
flyttat större delen av organisationen (exempelvis design- och produktionsavdelningen) till kontoret i New York. I slu-
tet av 2019 planerar vi ytterligare sänkningar av de operationella kostnaderna och samtidigt arbeta effektivt för att utö-
ka vår globala distribution. Jag välkomnar härmed befintliga aktieägare och övriga intressenter till WeSCs spännande resa.

Joseph Janus
Verkställande direktör

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET



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 WeSC AB (publ)                                       

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:

Mangold Fondkommission AB

Ärende: WeSC

Box 55691

SE-102 15 STOCKHOLM

Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr. 

Tel: 08-503 01 595

Email: ta@mangold.se

Teckningstid 28 augusti  - 13 september 2019 klockan 15:00

Teckningskurs 0,08 SEK per unit

Unit Åtta (8) aktier samt fyra (4) teckningsoptioner av serie 
2019:1

Tilldelning Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av 
avräkningsnota

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av units utan företräde i WeSC AB (publ). 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  WeSC 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 eventuell tilldelning av units lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. 

Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast klockan 15:00 den 13 september 2019.

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:

 1 250 000 units (100 000 SEK)

 62 500 units (5 000 SEK)

 125 000 units (10 000 SEK)

 312 500 units (25 000 SEK)

 625 000 units (50 000 SEK)

Annat antal:                                             units ( 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 TILL-
SAMMANS 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 anmäln-
ingssedels 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 finan-
siella 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 anmäln-
ingssedels 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 informa-
tionsmaterial, 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 anmälnings-
sedeln och det finansiella instrument som anmälnings-
sedeln 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 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, handel-
splatser, 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 per-
sonuppgifter för Mangolds räkning. Leverantörerna finns 
till exempel inom utveckling, underhåll, drift och support 
av IT-system. För mer information om Mangolds personup-
pgiftsbehandling vänligen se vår hemsida, www.mangold.
se/gdpr.

8. Mangold ansvarar inte för det fall anmälningssedeln kom-
mer 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 tilldelnings-
beslutet 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 till-
delning av finansiella instrument lämnas genom utskick av 
avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisning-
arna 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 kundkat-
egorisera 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 anmälnings-
sedeln ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så inte sker kan 
rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gäl-
lande 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 utan-
för 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 tings-
rätt, 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 ytterlig-
are 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 ställn-
ing” enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism? Så anses vara fallet om Ni respek-
tive 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, led-
nings-position i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänli-
gen kontakta Mangold.

Frankeras ej.

Mangold  
Fondkommission  

betalar portot.

Mangold Fondkommission AB
Ärende: WeSC

Svarspost
Kundnummer 202 964 48
SE-110 05 Stockholm
Sweden

 VIKTIG INFORMATION

Inbjudan till teckning av units i WeSC AB (publ)


