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DISCLAIMER: G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Netmore Group AB i samband med förestående emission.
Netmore Group AB tar ansvar för allt innehåll i detta dokument och friskriver därmed G&W och Hagberg & Aneborn
Fondkommission AB, som anlitats som emissionsinstitut, från allt ansvar för detsamma. Denna friskrivning avser även
andra än direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis
grundas på uppgifterna i detta dokument.

F O N D K O M M I S S I O N

Kort om bolaget
Netmore Group AB (publ) är en mobiloperatör som erbjuder kunder garanterad
täckning utan begränsningar. Detta uppnås genom att montera en liten radioenhet i
kundens lokaler och koppla denna till kundens vanliga bredbandsförbindelse. På det
här sättet har Netmore skapat en unik tjänst och affärsidé som löser problemet med
dålig täckning.
Problem med dålig mobiltäckning inomhus och osäkert Wi-Fi är
idag välkänt. Nybyggda bostadsrättsföreningar, ﬂerbostadshus
och kontorsfastigheter som färdigställs med dagens byggnormer har ofta stora problem både med mobiltäckning och
Wi-Fi. Även i industriella fastigheter och ekonomibyggnader
ﬁnns samma täckningsproblem, särskilt om fastigheterna ligger
utanför storstadsområdena.

Netmore erbjuder ﬂertalet unika
produkter inom trådlös kommunikation
NETMORE CONNECT

En komplett företagslösning som ger kunden garanterad täckning.
NETMORE IOT (M2M)

Kopplar upp enheter inom lokala mobilnät.

För de kunder som ställer höga krav - där telefoni och mobildata
är av kritisk karaktär - passar ett lokalt mobilnät särskilt bra,
eftersom kunden får den täckning, kapacitet och kontroll som
önskas. Typkunden för denna typ av lösning är olika industriföretag. Säkerhetsklassade anläggningar, larm eller robotstyrning
- där en ständig uppkoppling krävs - byggs med lokal redundans. Det lokala nätet går aldrig ned, inte ens när internetanslutningen sviker. Ett lokalt 4G-nät har data som ﬂödar i nätet
även utan internet och med god mobilitet, något som Wi-Fi
saknar, perfekt för larm inom vård och omsorg eller annan
miljö där nätet och driften aldrig får gå ned. Kunden kan även
kombinera med Wi-Fi och på det sättet få ut det mesta av den
trådlösa miljön.
NETMORE ERBJUDER DESSUTOM de flesta vanligt förekommande
produkter inom antennsystem och repeatersystem. Dessa
produkter är traditionella och används till vissa kunder som har
specifika krav.

Kunder

När kunden eliminerat sin dåliga täckning genom att skaffa ett
lokalt nät från Netmore erbjuder Bolaget nästa steg i värdekedjan: IT-integration med Tarifflex Abstraction Layer. De flesta
industriföretag har önskemål om att koppla upp olika affärsstödsystem och process-stödsystem trådlöst. För detta används
Tariﬄex Abstraction Layer och Netmore bygger funktioner för
kunderna genom integration av existerande och nya IT-system,
t ex genom att erbjuda enskilda eller kombinationer av besökssystem, säkerhetssystem, positionering via lokalnätet, meddelande- och styrsystem för industrier.

KUNDGRUPPER ÄR PRIMÄRT fastighetsägare, företag och industrier. Mobilabonnemangen från Netmore ger garanterad täckning hos kunden. På landsbygden, där täckningen är sämre än
jämfört med storstadsområdena, kommer Netmores lösningar
till extra stor nytta.

IoT, m2m, 5G, Networked Society, Industrial Internet är alla
begrepp som visar att behovet av konnektivitet är integration på
informationsnivå och genom att vara ledande även inom detta
område (med en patenterad metod) är Bolaget väl positionerade inom dessa nya tillämpningar.

NETMORE WIFI

Professionell WiFi nät.
NETMORE FLERBOSTADSHUS

Netmores lösning för hyreshus och bostadsrättsföreningar ger
både mobiltäckning och stabilt Wifi för Internetaccess, 4K-TV
mm i hela huset.
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Viktiga höjdpunkter under 2017/2018
●●

Bolaget har under det senaste året STÄRKT ORGANISATIONEN
med en erfaren CFO, rutinerad säljchef och säljare samt
breddat teknikkompetensen, vilket lett till en betydande
ökning av kundkontakter, leads och oﬀerter.

●●

Bolaget ändrade namn till Netmore Group AB (publ) den
15 maj. Namnbytet möjliggjordes i och med FÖRVÄRVET AV
DET VILANDE BOLAGET NETMORE AB från närstående krets. Köpeskillingen uppgick till 100 ksek. Netmore AB, specialiserat
på nätoptimering och säkerställande av prestanda i trådlösa
nät, passar utmärkt in i koncernens leveranser av lokala
nät. Netmore har också EU-registrerats som varumärke för
bolagets tjänster. Lansering av Netmore som varumärke och
anpassning av websida (netmore.se) gjordes under januari
2018.

●●

Tidigare i år lanserade Bolaget mobilabonnemang som garanterar täckning hos kunden. Bolaget avser nu att fokusera
på att ÖKA FÖRSÄLJNINGSTAKTEN av dessa abonnemang. vilket ska ske genom försäljning till företag och organisationer,
dels via återförsäljare och dels via direkt försäljning. Som ett
exempel kan nämnas att med ca 7 000 abonnenter för telefoni-abonnemang och med nuvarande kostnadsmassa skulle
bolaget i princip nå break-even (detta gäller under vissa
antaganden, däribland PTS information om genomsnittlig
intäkt per användare, ARPU, samt dagens kostnadsmassa)

●●

Bolaget ser ett fortsatt stort och VÄXANDE INTRESSE från
fastighetsmarknaden och ﬂerbostadshus, men med genomgående långa beslutstider, vilket kräver viss uthållighet. Tydliga steg sker dock i riktning mot att trådlösa nät kommer att
bli en naturlig del av fastigheter.

●●

De återkommande månatliga intäkterna från kundportföljen HAR ÖKAT MED 350 % PER ÅR under de senaste två åren.
Lanseringen av mobilabonnemang i slutet av år 2017 väntas
ytterligare bidra till ökningen.

●●

Bolaget har under slutet av 2017/första kvartalet 2018 slutfört ﬂera stora industriprojekt med Norrvatten och Käppalaförbundet med LYCKADE RESULTAT OCH NÖJDA KUNDER , bl a
med tarifflex IT-integration på anläggningarna.

●●

Bolaget har under året även INGÅTT ETT SAMARBETE med
LRF om att erbjuda lantbrukare egna lokala mobilnät vilket
förväntas kunna leda till ytterligare aﬀärer främst i landsbygden.

●●

Behovet av trådlösa fastighetsnät i flerbostadshus och lokala
mobilnät som ett komplement i glesbygd delas av många
viktiga aktörer som netmore samarbetar med inom två Vinnovafinansierade projekt inom programmet ”UTMANINGSDRIVEN INNOVATION” , där 5.6 MSEK är reserverade för netmores
del. Avsikten är att snabba på utveckling, implementering
och spridning av dessa lösningar.

VD har ordet
Bolaget har under det gångna året stärkt upp
försäljningsorganisationen, lanserat ett nytt varumärke
(Netmore) och lanserat mobilabonnemang som ger
kunderna garanterad täckning. De första kommersiella
kunderna med mobilabonnemang och telefoni anpassade för
lokala mobilnät togs in i början av året.
FOKUS LIGGER NU på att fortsätta marknadsföra och driva försäljningen av telefoni, abonnemang och lokala nät, samt komplettera detta med IT-integration och därmed möjliggöra nya
funktioner för våra kunder. Så här långt har försäljningen gått
bäst inom industrisegmentet följt av företag och organisationer.
Flerbostadshus uppvisar en viss tröghet med långa beslutsprocesser, trots att både behov och intresse är stort. Det fortsatta
försäljningsarbetet - med både direkt försäljning och med hjälp
av återförsäljare runt om i landet - kommer att ge resultat och
förhoppningsvis leverera en stadig och ökande försäljning.

NETMORE – med unika produkter och lösningar inom lokala nät –
är väl positionerat för att bli en ledande leverantör av mobiltjänster på framtidens mobilmarknad. Målet är inställt på att nå
minst 5 000 abonnenter under år 2018 och därefter en fortsatt
ökande abonnemangstillväxt under 2019. Tillsammans med försäljningen av lokala nät kommer det att vara tillräckligt för att
göra bolaget kassaﬂödespositivt under det första halvåret 2019.

BEHOVET OCH INTRESSET för lokala mobilnät är stort idag och
kommer att öka ytterligare när 5G och Internet of Things (IoT)
tar fart på allvar. Anledningen är att bra täckning krävs för att
ansluta alla enheter trådlöst och att det inte får bli för dyrt när
enheterna blir allt fler.

Netmore Group AB (publ)

Rikard Slunga
Verkställande direktör
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Erbjudandet i korthet
Erbjudandet avser en företrädesemission om ca 12,2 MSEK i Netmore Group
AB (publ), där nuvarande ägare erhåller rätter att teckna utifrån nuvarande
aktieinnehav. Större teckning än vad erhållna rätter ger rätt till kan inlämnas.
Teckning utan företräde är också möjlig. Ett övertilldelningsutrymme upp till
maximalt 2,0 MSEK kan komma att beslutas vid eventuell överteckning av
erbjudandet.
Villkor
VARJE (1) BEFINTLIG aktie, berättigar till teckning av en (1) unit, var
och en bestående av en (1) nyutgiven aktie, samt en (1) teckningsoption av serie TO2. Emissionskursen är 1,05 SEK per unit.
Varje två (2) teckningsoptioner berättigar teckning av en (1) ny
aktie i Netmore för 1,50 SEK mellan den 1 augusti 2019 fram till
och med den 30 augusti 2019.
SISTA DAG FÖR handel i bolagets aktie inklusive rätt till deltagande i nyemissionen är den 29 maj 2018. Avstämningsdag är den
31 maj 2018. Teckningstid löper mellan den 4 juni 2018 och den
19 juni 2018. Handel med rätter (UR) kommer att ske från och
med 4 juni 2018 till och med den 15 juni 2018. Beräknat datum
för offentliggörande av utfall är preliminärt 22 juni 2018.

GARANTIER OCH TECKNINGSFÖRBINDELSER som tillsammans
motsvarar cirka 80 procent (cirka 9,8 MSEK) har erhållits.
Garantikonsortiet, som är samordnat av G&W Fondkommission,
utgör cirka 69 procent av emissionen (cirka 8,4 MSEK). Teckningsförbindelserna som har lämnats av större aktieägare med
flera utgör cirka 11,4 procent av emissionen (1,4 MSEK). Ingen
ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Lämnade
garantier, inklusive syndikeringskostnader, ersätts i sin helhet
kontant (10 %) eller om så önskas av garant genom utgivande
av nyemitterade Units till samma villkor som i föreliggande
Erbjudande (12 %). Garantiersättningarna motsvarar kontant
sammanlagt cirka 0,8 MSEK.

”Netmore är väl
positionerat att
bli en ledande
leverantör av
mobiltjänster
på framtidens
mobilmarknad.”
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Anmälningssedel för teckning av Units i Netmore Group AB – utan stöd av uniträtter
Teckningsperiod:

4 – 19 juni 2018 kl. 15.00

Teckningskurs:

1,05 SEK per Unit (motsvarande en kurs om 1,05 SEK per B-aktie
Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt).

Tilldelning:

Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota, vilken
skickas till nedan angiven adress.

Likviddag:

Enligt instruktion på avräkningsnota.

Unit:

En (1) Unit består av en (1) ny B-aktie och en (1) vederlagsfri
teckningsoption TO 4 B.

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Ärende: Netmore
Valhallavägen 124
114 41 Stockholm
Telefon: 08-408 933 50
Fax: 08- 408 933 51
E-post: info@hagberganeborn.se
(inskannad anmälningssedel)

Denna anmälningssedel skall användas för anmälan om teckning av Units utan stöd av uniträtter. Observera att anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person kommer
att beaktas. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende. Undertecknad önskar härmed, utan stöd av uniträtter, teckna Units i Netmore Group AB i enlighet med de villkor som anges i informationsmemorandum utgivet i juni 2018.
Undertecknad befullmäktigar härmed Hagberg & Aneborn Fondkommission AB att verkställa teckning av Units enligt nedan.

A. TECKNING AV UNITS
Undertecknad anmäler sig för teckning av följande antal Units i Netmore Group AB till teckningskursen 1,05 SEK per Unit:
Antal Units

Totalt belopp (antal Units x 1,05 SEK)

Fyll i vart tilldelade Units skall levereras, VP-konto eller depå (ange endast ett alternativ):
VP-Konto/Servicekonto

Bank

0 0 0

Depånummer

Bank/förvaltare

Observera att om Ni har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste ni kontrollera
med Er bank/förvaltare, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras via den bank/förvaltare som för kontot.

B.

PASSANDEBEDÖMNING OCH PRODUKTSTYRNING – OBLIGATORISK FÖR ATT ANMÄLNINGSSEDELN SKA VARA GILTIG

1. Har du tidigare erfarenhet att teckna Units i en nyemission?

2. Är du medveten om att en Unit innehåller flera finansiella instrument?
3. Har du ekonomisk förmåga att förlora hela det investerade kapitalet samt är beredd att ta risken att förlora
stora delar av detta kapital för att uppnå målen med investeringen?
4. Har du en placeringshorisont för investeringen överstigande 1 år?
5. Om du kryssat ”NEJ”på någon av frågorna ovan anser Hagberg & Aneborn att investeringen inte passar och
vill erinra om att risken att förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vill du ändå genomföra
investeringen?

C.

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA
JA

NEJ
NEJ

SUBSIDIÄR TECKNING

I det fall emissionen blir övertecknad har de som även utnyttjat uniträtter förtur. I sådant fall kommer tilldelning att ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för
teckning. Ange nedan det antal uniträtter som du/ni har utnyttjat samt vilken bank eller förvaltare och depånummer/vp-konto:
Jag/Vi har utnyttjat nedan angivna uniträtter för teckning av Units:
Antal uniträtter

D.

Bank/Förvaltare

Depånummer/VP-konto

FRÅGOR ANGÅENDE PENNINGTVÄTTSREGELVERKET – Vid teckning för 15 000 EUR (ca 145 000 kr) eller mer

Vid teckning för 15 000 EUR (ca 145 000 SEK) eller mer skall följande uppgifter lämnas.
1.
Bifoga en vidimerad kopia av giltig ID-handling. För juridisk person
ska även ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande,
ej äldre än tre månader, bifogas som styrker firmateckning.
Vidimerad ID-kopia och/eller registringsbevis bifogas.
2.

Är syftet med anmälan om teckning att öka avkastningen på ditt/ert kapital?
Ja
Nej, specificera syftet_________________________________________

5.

För juridisk person, ange uppgifter i fält nedan för de personer som äger 25%
eller mer, direkt eller indirekt, av den juridiska personen.
Ingen enskild ägare äger 25% eller mer, direkt eller indirekt.

6.

För vems räkning investerar du?
För egen räkning
Annans räkning, vänligen specificera namn och personnummer:

Har du eller har du haft en hög politisk eller statlig anställning, eller är du nära
familjemedlem eller medarbetare till en person med sådan befattning?
Ja

3.

4.

Nej

Varifrån kommer pengarna som du avser investera?
Eget sparande
Lön/ Pension
Fastighetsförsäljning
Företagsförsäljning
Tidigare investeringar/kapitalvinster
Arv/gåva
Annat:

______________________________________________________________

Efternamn

Tilltalsnamn

Personnummer

Andel ägande %

Andel bestämmanderätt %

Efternamn

Tilltalsnamn

Personnummer

Andel ägande %

Andel bestämmanderätt %

Efternamn

Tilltalsnamn

Personnummer

Andel ägande %

Andel bestämmanderätt %

Beroende på dina svar ovan i avsnittet om Penningtvättsregelverket kan Hagberg & Aneborn komma att ställa tilläggsfrågor till er.

OBS! Glöm ej att underteckna anmälningssedeln på nästa sida!
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E.

UPPGIFTER AVSEENDE TECKNAREN - FYLL I NAMN OCH ADRESSUPPGIFTER (VAR GOD TEXTA TYDLIGT)

Efternamn/Firma

Förnamn

NID-nummer (fysiska personer som saknar svenskt personnummer)/LEI-kod (juridiska personer)

Personnummer/Organisationsnummer
Adress (gata, box eller motsvarande)
Postnummer

Ort

Telefon dagtid
Land (om annat än Sverige)

E-mail

Jag/vi bekräftar härmed att jag/vi har tagit del av förköpsinformation som finns tillgänglig på www.hagberganeborn.se/forkopsinformation och att jag har läst och
accepterat nedan angivna avtalsvillkor. Jag bekräftar även att:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

de finansiella instrumenten tecknas till fast pris som angivits i teckningsanmälan,
Hagberg & Aneborn mottar en ersättning från emittenten om ca 150 kr per teckningsanmälan som Hagberg & Aneborn behandlar och att det förhållandet att
emittenten betalar för den investeringstjänst som Hagberg & Aneborn tillhandahåller kunden kan utgöra en potentiell intressekonflikt.
teckning kommer att utföras så snart som möjligt förutsatt att teckningsanmälan och därtill hörande dokument är korrekt ifyllda samt att det inte föreligger några
hinder mot transaktionen enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
teckningslikviden behandlas som redovisningsmedel för kundens räkning endast fram till det att Hagberg & Aneborn behöver ställa likviden till emittentens
förfogande, vilket behöver göras i tiden före det att de finansiella instrumenten levereras (d.v.s. det inte är fråga om leverans mot betalning).
investeringen är förknippad med risk samt att hela det investerade kapitalet kan gå förlorat och att kunden är ensamt ansvarig för riskerna med den aktuella
investeringen,
den likvid som kunden överför till Hagberg & Aneborn kommer från ett konto i kundens namn eller, att om så inte är fallet, ska jag informera Hagberg & Aneborn om
från vems konto likviden kommer i samband med ingivandet av denna teckningsanmälan,
jag/kunden har förstått att Hagberg & Aneborn kommer att behandla personuppgifter i enlighet med vad som anges i nedan angivna avtalsvillkor.

Ort och datum

Undertecknas av tecknare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

AVTALSVILLKOR M.M.
Kunden är en icke-professionell kund och är medveten om sin lagstadgade rätt att
begära en annan kundkategorisering.
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB ("Hagberg & Aneborn" eller
"Emissionsinstitutet") är ett auktoriserat värdepappersbolag som står under
Finansinspektionens tillsyn. Hagberg & Aneborns huvudsakliga verksamhet är att
tillhandahålla administrativa tjänster till aktiebolag som har eller avser att få sina
aktier och andra finansiella instrument registrerade hos värdepapperscentralen
Euroclear Sweden. Inom ramen för denna verksamhet utför Hagberg & Aneborn
lagreglerade investeringstjänster på primärmarknaden åt både emittenter och
investerare.
Hagberg & Aneborns tjänster riktar sig endast till investerare i Sverige. Hagberg &
Aneborn är inte skyldigt att tillhandahålla sina tjänster till någon investerare och kan
avvisa en investerare bl.a. på den grunden att investeraren är bosatt i ett land som
medför särskilda regulatoriska risker (t.ex. USA).
Hagberg & Aneborn tillhandahåller investeringstjänsten ”utförande av order” till
investerare. Tjänsten innebär att Hagberg & Aneborn på kundens uppdrag, för
kundens räkning och med kundens medel dels förvärvar de finansiella instrument
som kunden erbjudits av en emittent, dels levererar instrumenten till det VP-konto
eller den depå som kunden har angivit i teckningsanmälan.
Hagberg & Aneborn levererar endast instrumenten till VP-konto eller depå i kunden
namn eller som kunden råder över i egenskap av försäkrad eller försäkringstagare.
För att Hagberg & Aneborn ska kunna leverera instrumenten måste kundens
depåinstitut, eller i förekommande fall försäkringsbolag, acceptera att ta emot dem
och det åligger kunden att säkerställa detta.
Hagberg & Aneborn är enligt lag skyldigt att ifråga om tillhandahållande av
investeringstjänster som avser vissa finansiella instrument inhämta uppgifter om
kunden. Om kunden inte tillhandahåller efterfrågade uppgifter kommer Hagberg &
Aneborn inte att utföra den tjänst som detta avtal avser.
Hagberg & Aneborn tillhandahåller investeringstjänsten "placering av finansiella
instrument utan fast åtagande" till emittenten. Tjänsten innebär att Hagberg &
Aneborn har åtagit sig att assistera emittenten vid genomförandet av emissionen i
den utsträckning som har överenskommit i särskilt avtal mellan Hagberg & Aneborn
och emittenten. Avtalen mellan Hagberg & Aneborn och emittenter anger i regel bl.a.
att Hagberg & Aneborn ska tillhandahålla tjänsten utförande av order för investerare
i emissionen och för detta arbete ha rätt till viss ersättning. Den ersättning som
Hagberg & Aneborn tar emot kan vara fast eller innehålla en fast del och en rörlig del
som bl.a. kan avse ersättning per mottagen teckningsanmälan. Ersättningens storlek
är unik för varje uppdrag.
Kundens order enligt undertecknad anmälningssedel ger Hagberg & Aneborn fullmakt
att för kundens räkning sälja, köpa eller teckna finansiella instrument enligt de villkor
som gäller för aktuellt erbjudande. Kundens order omfattas inte av den ångerrätt
som gäller för vissa andra typer av tjänster och produkter enligt Distans- och
hemförsäljningslagen.

Det finansiella instrumentets huvudsakliga egenskaper och risker är angivna i
Hagberg & Aneborns förköpsinformation. Priset för det finansiella instrumentet
framgår av teckningsanmälan. Investeringen kan medföra arvoden, skatter eller
andra avgifter som varken betalas genom Hagberg & Aneborn eller påförs av Hagberg
& Aneborn. Kunden ansvarar ensam för sådana kostnader.
Anmälningsperioden för aktuellt erbjudande framgår av teckningsanmälan samt av
den information som har publicerats i samband med erbjudandet. Instruktioner,
inklusive sättet för betalning och för fullgörande, samt vissa ytterligare villkor för
teckning finns på teckningsanmälan.
Kunden kan inte frånträda sina skyldigheter enligt detta avtal genom att säga upp
avtalet i förtid. Hagberg & Aneborn följer svensk lag vid marknadsföringen.
Avtalsvillkor och ev. information tillhandahålls på svenska. Hagberg & Aneborn åtar
sig endast att kommunicera med kunden på svenska. Information om hur klagomål
framställs/behandlas och vilka möjligheter som finns att få en tvist prövad utanför
domstol samt om garantifonder och liknande ersättningssystem finns i
förköpsinformationen.
Hagberg & Aneborn ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i
posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln eller vid Hagberg &
Aneborns tillhandahållande av tjänster till kunden.
Reklamation ska framställas utan dröjsmål. Kunden har inte rätt till någon ersättning,
eller annan påföljd, om reklamation inte har framställts utan dröjsmål. Part är endast
skadeståndsskyldig gentemot motpart för direkt skada som har orsakats av grov
oaktsamhet. Indirekt skada, såsom intäktsbortfall, ska inte i något fall vara
ersättningsgill.
Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och eventuell tvist ska prövas av allmän
domstol.
Personuppgifter som lämnas till Hagberg & Aneborn eller som i övrigt registreras i
samband med uppdraget kommer att behandlas av Hagberg & Aneborn i enlighet
med vid var tid gällande författning. Personuppgifterna kommer att samlas in och
behandlas av Hagberg & Aneborn i syfte att Hagberg & Aneborn ska kunna utföra
kundens order. Som ett led i utförandet kommer personuppgifter bl.a. att överföras
till emittenten. Detta är ändamålen och den rättsliga grunden för behandlingen.
Personuppgifterna kommer att lagras under den period som anges i vid var tid
gällande författning (regelverket för värdepappersbolag anger f.n. en lagringstid om
ca fem år). Den registrerade har, på de villkor som anges i författning, rätt att av
Hagberg & Aneborn begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter
eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot
behandling samt till s.k. dataportabilitet. Den registrerade har även rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndigheten. Tillhandahållandet av personuppgifter är
nödvändigt för att kunden ska kunna ingå avtal med Hagberg & Aneborn om
utförande av order. Du/kunden är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna till
Hagberg & Aneborn. Om erforderliga personuppgifter inte tillhandahålls kommer
Hagberg & Aneborn inte att ingå avtalet om utförande av order med kunden. Det
kommer inte att förekomma något automatiserat beslutsfattande. Hagberg &
Aneborn är personuppgiftsansvarig.
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