
TRANBERG® Thermal Therapy System
Laser technology - also for MR guided interventions 

When precision matters

Inbjudan till teckning av B-aktier i 
Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
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Villkor
För varje befintlig aktie, oavsett serie, i Clinical La-
serthermia Systems AB (publ) får aktieägaren en (1) 
teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna 
en (1) ny B-aktie

Teckningskurs 8,50 SEK per aktie

Avstämningsdag för deltagande i nyemis-
sionen 23 maj 2018

Teckningsperiod 25 maj - 8 juni 2018

Handel med teckningsrätter 25 maj - 5 juni 2018

Pre money-värdering 244 MSEK

Teckning www.mangold.se

CLS är ett forskningsbaserat medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför en immunstimule-
rande behandlingsmetod, imILT-metoden, som effektivt kan behandla solida cancertumörer genom 
precisionsuppvärmning med laser. Bolagets huvudprodukt består av ett CE-märkt och FDA-god-
känt lasersystem samt behandlingskit för engångsbruk. CE-märkning är europeiskt godkännande 
och FDA-godkännande dess amerikanska motsvarighet. Detta innebär att CLS produkter och imILT 
behandlingen har granskats och därefter givits godkännande att säljas på marknaden för cancerbe-
handling. Bolaget arbetar även med ett nytt affärsområde, Fokuserad Laserablation (FLA), med initialt 
fokus mot tidig prostatacancer.

FÖRETRÄDESEMISSION I CLS

CLS I KORTHET
• CLS utvecklar och marknadsför en immun-

stimulerande behandlingsmetod (imILT) som 
tids- och kostnadseffektivt kan behandla soli-
da cancertumörer och potentiellt kvarvarande 
cancersceller genom patenterad precision-
suppvärmning med laser.

• Bolagets produkter kan även möta de omedel-
bara behoven inom fokuserad laserablation 
(FLA) vilket är en etablerad och accepterad 
behandlingsmetod för främst tidig tumörsjuk-
dom i prostata.

• CLS system (TRANBERG) är ett användarvän-
ligt och mobilt system i laptopdesign vilket 
är lättintegrerat i befintliga arbetsflöden på 
sjukhus och kliniker. 

• Systemet är både CE-märkt och FDA-godkänt 
och initial försäljning är uppnådd i form av 
två sålda systemenheter samt återkommande 
beställningar av tillhörande engångsproduk-
ter. 

• CLS intäktsmodell består av försäljning eller 
leasing av systemet samt återkommande in-
täkter från engångsprodukter, service, sup-
port och utbildning.

• CLS erhöll under 2016 Horizon 2020 finansier-
ing om 20 MSEK för validering gällande säker-
het och genomförande av imILT behandling, 
detta som en del av sitt pågående studiepro-
gram. Utifrån detta studieprogram har CLS 
ingått avsiktsförklaringar med viktiga refer-
enskliniker för att understödja en kommande 
expansion av imILT-behandlingen. Vidare har 
Bolaget redan idag viktiga opinionsledande 
onkologer knutna till Bolaget.

VARFÖR CLS? 
• Ur ett patientperspektiv är CLS behandling-

smetoder skonsamma då de utgör icke kirur-
giska ingrepp under lokal bedövning och kan 
oftast genomföras utan inläggning på sjukhus 
(patienten kan lämna sjukhuset några timmar 
efter behandling). 

• Ur ett kundperspektiv utgör bevisad säkerhet 
och användarvänlighet samt få biverkningar, 
tids- och kostnadseffektivitet starka incita-
ment för att välja CLS produkter och samman-
taget låga inträdesbarriärer för marknadspen-
etrering.

• Ett ytterligare starkt incitament och stor kom-
mersiell potential bedöms föreligga i kombi-
nationsbehandling med bland annat kirurgi, 
strålning, cytostatika, immunstimulerande 
terapier och andra idag väletablerade metod-
er.

• CLS besitter en attraktiv och flexibel affärs-
modell då Bolaget kan välja att sälja, leasa ut 
eller initialt kostnadsfritt ställa ut systemet 
hos kund. Detta då intäkter från försäljning, 
via prispåslag, främst beräknas komma från 
återkommande försäljning av CLS engång-
sprodukter. 

• En kommersialisering och initial penetrering i 
närtid av FLA och det faktum att behandlande 
läkare blir förtrogna med CLS utrustning och 
teknik (systemanvändaren kan enkelt välja vilk-
en typ av behandling som skall utföras enligt 
imILT eller FLA) ger Bolaget en strategisk fördel 
och en naturlig inkörsport för en framtida ex-
pansion och etablering av imILT behandling.



MÅLSÄTTNINGAR OCH MARKNADSUTSIKTER
• Under 2018 är målsättningen att slutföra 

pågående kliniska studier på CT-/ultraljuds-
styrd imILT behandling för att, med dessa resul-
tat som underlag, fatta beslut om vilken indika-
tion och patientgrupp som är mest lämplig för 
en större effektstudie.

• CLS långsiktiga kommersiella målsättning för 
imILT är att sälja produkter för användning i 5-8 
procent av adresserbara behandlingar, vilket 
skulle kunna innebära en årlig uppskattad 
försäljningsintäkt motsvarande cirka 1 miljard 
USD.

• Under 2018 är målsättningen att i USA bredda 
lanseringen av FLA för lokaliserad prostatacan-
cer. För att nå detta mål avser CLS inleda samar-
bete med leverantörer av till exempel komplet-
terande beslutstödjande mjukvaror samt att 
tillsammans med cancerkliniker ta fram kliniska 
bevis för bildstyrd FLA behandling med CLS 
produkter.

• CLS långsiktiga kommersiella målsättning för 
FLA är att sälja produkter för användning i 30 
procent av adresserbara behandlingar i USA/
EU/Japan, vilket skulle kunna innebära en årlig 
uppskattad försäljningsintäkt motsvarande cir-
ka 350 miljoner USD.

ANVÄNDING AV EMISSIONSLIKVID
• Rörelsekapital. (40%)
• Fortsatt marknadsetablering, vilket kräver ökad 

marknadsföring och förstärkning inom försäl-
jning på fokusmarknaderna USA och Europa. 
(20%)

• Projektfinansiering för fortsatt teknisk utveck-
ling, kombinationsmöjligheter och integration 
av CLS produkter för att tillvarata strategiska 
möjligheter för användning inom MR-området 
(bildstyrd behandling). (15%)

• Utveckla strategiska samarbeten med imaging-
företag för att kombinera dagens biopsitagning 
med CLS terapi. (10%)

• Finansiering av pågående studier avseende 
förlängd överlevnad vid imILT-behandling. 
(10%)

• Fortsatt klinisk utveckling av imILT genom ef-
fektstudier där läkemedelsbehandling kombin-
eras med imILT-metoden. (5%)



CLS fick under förra året sina första intäkter från försäl-
jning av TRANBERG®|Thermo Therapy System, inklusive 
engångsprodukter för behandling, och Bolaget är på 
väg in i en ny fas. Vi fortsätter att behandla patienter 
i våra kliniska studier. Sedan årsskiftet har ytterligare 
fyra behandlingar utförts, vilket betyder att samman-
lagt cirka 40 patienter behandlats med våra produkter i 
Europa (imILT-behandling) och USA (laserablation). 
Vi inledde 2017 med att sälja det första TRANBERG®-sys-
temet till ett ledande sjukhus i USA och vi avslutade 
året med att i november och december meddela fyra 
order avseende engångsprodukter för MR-bildstyrd 
laserablation fördelat på tre olika kunder. Vi kan gläd-
jande konstatera att det är två återkommande kunder 
– de sjukhus som vi i oktober tecknade leverantör-
savtal med, samt en ny kund. En av de återkommande 
är University of Texas Medical Branch (UTMB), som nu 
rutinmässigt använder våra produkter för behandling 
av tidig tumörsjukdom i prostata. Under 2018 kommer 
vi att fortsätta arbetet med att etablera våra produkter 
inom MR-bildstyrd laserablation i USA. 
När det gäller imILT-behandlingar inom våra kliniska 
studier har vi också sett en försiktigt positiv utveckling 
när det gäller antalet behandlad patienter. Idag är sam-
mantaget 18 patienter behandlade, varav 10 med buk-
spottkörtelcancer. Studierna görs för att understödja 
och ge fortsatt underlag för produktens CE-godkän-
nande. Fokus ligger på följande områden: 
• Säkerhet och handhavande – denna information 

får vi vid samtliga behandlingar, vår första rapport 
färdigställdes i november 2016.

• Användning i områden i kroppen som kan in-
nebära risk – bukspottskörtelcancer täcker in detta 
område.

• Användande vid allvarlig sjukdom – bukspottskör-
telcancer är en cancerform som idag har få effekti-
va behandlingsalternativ.

• Utfall och överlevnad – denna information kom-
mer att sammanställas när studierna avslutats.

Under 2018 kommer vi att arbeta för att komplettera 
med fler sjukhus (studiesajter) inom de befintliga stud-
ieprotokollen, med målsättningen att bredda rekry-
teringsmöjligheterna och kunna behandla så många 
patienter som möjligt. Detta gäller dels studierna som 
bedrivs inom ramen för Horizon2020-projektet, där vi i 
december fick en utbetalning om 7,9 MSEK, dels stud-
ierna vi själva sponsrar.
Även inom CLS teknikutveckling har vi genomfört en 
förändring. I mars 2017 köpte vi delar av tyska bolaget 
Laser- und Medizin-Technologie GmbH (LMTB) (Clinical 
Laserthermia Systems GmbH) och säkrade därmed till-
gång till patent och teknik för CLS unika diffusorfiber. I 
samma avtal ingick att bolaget  Advanced Fiber Tools 
(AFT) utan kostnad skulle ta fram en industriell process 
för tillverkning av diffusorfibern. AFT skulle också ges 
möjlighet att sälja diffusorfibern till sina kunder, mot en 
royalty till CLS, inom områden där CLS inte är verksam-
ma. I början av innevarande år var tekniköverföring och 
övriga förberedelser klara och har nu en fungerande 
produktionsprocess hos AFT.
I takt med att våra produkter har använts alltmer har 
vi också fått värdefull återkoppling och förslag på för-
bättringar från de läkare som genomfört behandling-
ar. Detta har resulterat i att vi under året förbättrat 
konstruktionen i TRANBERG® |Laser Applicator, none-
cooled, diffuser, samt inlett utveckling av en ny version 
av fibern, baserad på samma unika teknologi. I juni 
2017 lanserade vi vår ”active introducer”, d v s en nål 

med integrerad temperaturmätare, som används för att 
föra in laserfibern i cancertumören. Active introducer, 
som bygger på ny patentsökt teknik, förenklar hand-
havande och styrning av TRANBERG-systemet under 
behandling. Att fortsätta att arbeta med underhåll, 
innovation och produktförbättringar i nära samarbete 
med kunderna är en väsentlig del av vår verksamhet. 
Som ett resultat av vår styrka på tekniksidan kunde vi 
under 2017 och 2018 kunnat  lägga ytterligare två pat-
ent till vår portfölj. En komplett förteckning finner ni i 
Prospektet.
Ett nytt område som kommer att ge oss intressanta er-
farenheter är veterinärmedicin – det vill säga cancerbe-
handling för smådjur. CLS är del av ett samarbete mel-
lan veterinärkliniken ”Din Veterinär” i Helsingborg och 
försäkringsbolaget Sveland. Cancer hos våra husdjur är 
dessvärre ganska vanligt och Sveland ser ökade kost-
nader för cancerbehandling. CLS kommer att leverera 
utrustning för en veterinärmedicinsk studie avseende 
cancerbehandling hos hundar. På sikt skulle kunna in-
nebära en bredare användning av våra produkter.
CLS befinner sig idag i ett mycket intressant skede 
där TRANBERG-systemet är godkänt för  användning 
i USA (för laserablation) och Europa (för imILT och la-
serablation). Bolaget har inledande försäljning på 
USA-marknaden och därifrån kommer vi att fortsätta 
CLS kommersiella expansion. Det befintliga rörelseka-
pitalet är dock inte tillräckligt för att genomföra de ak-
tiviteter som krävs, framför allt under den kommande 
tolvmånadersperioden, varför styrelsen beslutat ge-
nomföra föreliggande företrädesemission om cirka 61 
miljoner. 
Samtliga planerade projekt bygger på den existerande 
teknologin, men som genom ytterligare specialisering 
ger nya tillämpningar inom andra, kommersiellt in-
tressanta områden.
Tillsammans med CLS team och styrelse ser jag fram 
emot en fortsatt positiv utveckling för Bolaget.

LARS-ERIK ERIKSSON 
VD, CLINICAL LASERTHERMIA SYSTEMS AB

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET



Personnummer/Organisationsnummer Telefon E-post

Efternamn (samtliga), Förnamn (samtliga) / Firma NID-nummer

Medborgarskap (samtliga) TIN (om utländskt medborgarskap)

LEI kod  (för bolag) Ort och Datum

Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)

Namnförtydligande Underskrift 

Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter i Clinical Laserthermia Systems AB (publ)                                       

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:
Mangold Fondkommission AB
Ärende: CLS
Box 55691
SE-102 15 STOCKHOLM
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr
Tel: 08-503 01 595 
Email: ta@mangold.se

Teckningstid 25 maj - 8 juni 2018

Teckningskurs 8,50 SEK per aktie

Tilldelning Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av 
avräkningsnota

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av aktier utan företräde i Clinical Laserthermia Systems AB (publ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en an-
mälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna aktier i Clinical 
Laserthermia Systems AB (publ), i enlighet med de villkor som anges i det prospekt som upprättats med anledning av emissionen och samt 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 Fondkommis-
sion AB (”Mangold”) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt nedan. Besked om eventuell tilldelning av aktier 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 17:30 den 
8 juni 2018.

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 AKTIER 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 Telefon E-post

Efternamn (samtliga), Förnamn (samtliga) / Firma NID-nummer* (om utländskt medborgarskap)

Medborgarskap (samtliga) TIN* (om utländskt medborgarskap)

LEI kod (för Bolag)* Ort och Datum

Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)

Namnförtydligande 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.

VID TECKNING AV FULLMAKTSHAVARE SKA SAMTLIGA NEDANSTÅENDE UPPGIFTER FYLLAS I SOM ETT KOMPLEMENT TILL OVANSTÅENDE. VÄNLI-
GEN TEXTA TYDLIGT:

Annat antal:                          aktier (8,50 SEK per aktie)

1 000 aktier (8 500 SEK)
2 000 aktier (17 000 SEK)

5 000 aktier (42 500 SEK)

10 000 aktier (85 000 SEK)
20 000 aktier (170 000 SEK)

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



VIKTIG INFORMATION
1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, 
nedan Mangold, (för adress och telefon se denna an-
mälningssedels framsida) är ett värdepappersbolag 
under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga 
verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjän-
ster 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 an-
mälningssedlar, 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 er-
håller av den som ingivit anmälningssedlar framgår 
av denna anmälningssedels framsida.

2. De risker som följer av en investering i sådana fi-
nansiella 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 anmäln-
ingssedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller 
teckna sig för de finansiella instrument som en an-
mälningssedel avser, uppmanas att noga läsa den in-
formation som upprättats i samband med det enskilda 
erbjudandet.

4. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuellt 
informationsmaterial, kommer skatter eller andra av-
gifter 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 an-
mälningssedeln och det finansiella instrument som 
anmälningssedeln avser omfattas inte av den ånger-
rätt 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 genoman-
mälningssedeln. Personuppgiftsansvarig är Man-
gold Fondkommission AB, Box 55691, 102 15 Stock-
holm,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 under-
tecknaren är på begäran av Mangold skyldig att till-
handahålla Mangold sådana uppgifter. Mottagare av 
sådana uppgifter kan vara samarbetspartners, han-
delsplatser, myndigheter eller andra avtalsparter. Om 
Mangold inte erhåller erforderliga uppgifter finns risk 
att Mangold inte kan genomföra uppdraget. Innan-
Mangold delar sådana uppgifter säkerställerMangold 
alltid attMangold följer de sekretessförpliktelser som 
gäller för finanssektorn.Mangold har tecknat avtal 
med leverantörer, och dessa avtal innefattar bestäm-
melser om behandling av personuppgifter för Man-
golds räkning. Leverantörerna finns till exempel inom 
utveckling, underhåll, drift och support av IT-system. 
För mer information om Mangolds personuppgiftsbe-
handling vänligen se vår hemsida,www.mangold.se/
gdpr.

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

9. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fond-
kommissionär 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 up-
pdrag 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 för-
lorad.

14. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds 
hantering av anmälningssedeln som ingivits till Man-
gold är det viktigt att du kontaktar oss och framför 
dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den 
avdelning som har haft hand om din anmälnings-
sedel. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du 
får, kan du sedan skriftligen kontakta Mangolds klag-
omålsansvarig på den adress, 
telefaxnummer som anges på framsidan av anmäln-
ingssedeln, eller till e-postadress klagomalsans-
varig@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 Man-
golds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, 
t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.
17. Erbjudandet och denna anmälningssedel rik-
tar 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 an-
dra 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 av-
seende.

18. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda 
ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 pro-
cent (både direkt och indirekt ägande räknas), en 
”person 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 in-
stans (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.
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