
Villkor och anvisningar  

 
Erbjudandet 
Erbjudandet omfattar högst 405 175 nyemitterade aktier 

av serie B. 

 

Teckningskurs 
Teckningskursen är 10 kronor per B-aktie. Courtage utgår 

ej. 

 

Teckningspost 
Minst 500 aktier motsvarande 5 000 kronor och därefter i 

valfritt antal aktier. 

 

Teckningstid 
Teckning av aktier ska ske under perioden från den 13 

mars 2017 till och med 24 mars 2017. Bolagets styrelse 

har rätt att förlänga teckningstiden. 

Anmälan 
Anmälan om teckning är bindande och görs på 

anmälningssedel som ska vara Mangold tillhanda senast 

kl. 15.00 den 24 mars 2017. Anmälningssedeln finns även 

tillgänglig på Empires hemsida (www.empire.se) och 

Mangolds hemsida (www.mangold.se). 

 

Ifylld anmälningssedel ska skickas eller lämnas på 

nedanstående adress och vara Mangold tillhanda senast 

klockan 15.00 den 24 mars 2017. Anmälningssedlar som 

skickas med post bör avsändas i god tid före sista 

teckningsdag. Det är endast tillåtet att insända en (1) 

anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel 

insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. 

Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan 

avseende. Observera att teckning är bindande och ej kan 

återkallas. 

 

Mangold Fondkommission AB 

Emissioner/ Empire 

Box 55691 

102 15 Stockholm 

Besöksadress: Engelbrektsplan 2 

 

E-mail: ta@mangold.se 

Telefax: 08-503 015 51 

Telefon: 08-503 015 95 

 

Elektronisk anmälan 
Privatpersoner kan även fylla i och skicka in 

anmälningssedeln elektroniskt. Länk till elektronisk 

anmälningssedel finns på Mangolds hemsida 

www.mangold.se. För detta krävs bankID. 

 

Restriktion avseende rätt att delta i 

erbjudandet 
På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i 

Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien, Hong 

Kong, Schweiz, Singapore samt USA riktas inte 

erbjudandet att teckna aktier till personer eller andra med 

registrerad adress i något av dessa länder. 

 

Tilldelning av aktier 
Tilldelningen av aktier beslutas av styrelsen.  

Tilldelning av aktier är inte beroende av när under 

anmälningperioden som anmälningssedeln inges. I 

händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske 

med ett lägre antal aktier än anmälningssedeln avser eller 

helt utebli. 

 

Besked om tilldelning och betalning 
Besked om tilldelning av aktier meddelas genom utskick 

av en avräkningsnota, vilket beräknas ske runt den 28 

mars 2017. Betalning för tecknade aktier ska ske i enlighet 

med anvisningar på erhållen avräkningsnota. Investerare 

som inte erhåller tilldelning kommer inte att meddelas.  

 

Leverans av aktier 
Leverans av aktier sker så snart emissionen registrerats vid 

Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 15.  

 

 

Offentliggörande av utfallet av 

emissionen 
Under vecka 13 kommer Bolaget att offentliggöra utfallet 

av nyemissionen. Offentliggörandet kommer att ske 

genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på 

Bolagets hemsida. 

 

Tillämplig lagstiftning 
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och 

regleras av svensk rätt. 

 

Rätt till utdelning 
De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första 

gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller 

närmast efter det att aktierna har införts i den av Euroclear 

Sweden AB förda aktiebok.



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


