INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I
APRENDERE SKOLOR AB (PUBL)
INFÖR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ
NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET
Informationsbroschyr
VIKTIG INFORMATION
Följande informationsbroschyr ska ses som en introduktion till Aprendere Skolor AB:s (publ) informationsmemorandum och innehåller inte
fullständigt underlag för ett investeringsbeslut. För fullständig information och villkor hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta informationsmemorandum finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida (www).aprendereskolor.se.
Varje investeringsbeslut ska grunda sig på en bedömning av innehållet i informationsmemorandum i dess helhet. Om informationen i denna informationsbroschyr
avviker från informationen i informationsmemorandumet ska informations-

memorandumet äga företräde. Termer och begrepp som används i denna informationsbroschyr har den innebörd som framgår av informationsmemorandumet.
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare
informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk
rätt. Informationsbroschyren, informationsmemorandumet, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras
i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan
eller kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning i sådant land.

KORT OM APRENDERE SKOLOR
Aprendere Skolor är en fristående aktör som via moderbolaget och dotterbolagen bedriver totalt 11 verksamheter inom grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och HVB-hem med grundskola.
Aprendere Skolor grundades 2008 av bröderna Lars Tunberg (styrelseledamot och vd) och Carl Tunberg (styrelseledamot) i samband med att grundskolan Skolgrunden förvärvades. Skolor har sedan successivt startats från
grunden eller förvärvats. Aprendere har för närvarande nästan 900 elever och 240 medarbetare. Merparten av
skolorna är belägna i Stockholms län med omnejd men har även verksamhet i Anderstorp i Småland, i Falköping i Västra Götaland samt i Bergsjö i Hälsingland.
Aprenderes tillväxtstrategi består av att värna Bolagets historiskt framgångsrika tillväxtresa. Utöver tillväxt
genom förvärv av redan befintliga enheter växer Aprenderes verksamhet organiskt genom etablering av nya
enheter i kombination med att Bolagets elevantal ökar stadigt.

MOTIV FÖR NOTERINGEN
Aprenderes mål är att fortsätta sin tillväxtresa i en snabbare takt och på detta sätt bidra positivt till att det
svenska skolsystemet stärks genom ökade resurser samt ökad stabilitet och framtida satsningar på Sveriges
elever. Genom strategiska förvärv i kombination med fortsatt organisk tillväxt är det Aprenderes mål att förvalta sin redan starka marknadsposition till att bli ännu starkare.
Aprenderes mål med noteringen och Erbjudandet är att möjliggöra en accelererad förvärvstakt och på detta
sätt fortsätta sin tillväxtresa. Vidare är målet att synliggöra Bolagets verksamhet, stärka dess varumärke och
samtidigt skapa nya möjligheter för ytterligare finansiering under en snabb tillväxtfas. Mot denna bakgrund
har Aprendere beslutat att genomföra Erbjudandet som tillför Bolaget högst 20 MSEK före emissionskostnader,
vilka uppgår till cirka 1,5 MSEK.
Bolaget avser använda nettolikviden från Erbjudandet till följande ändamål:
• Cirka 80 procent för förvärv i syfte att
fortsätta Bolagets tillväxtstrategi
• Cirka 20 procent för marknadsföring i syfte att stärka och befästa Bolagets marknadsposition.
Noteringen vid First North ger Bolaget tillgång till den svenska kapitalmarknaden och skapar nya förutsättningar för Aprendere att ta tillvara på den tillväxtpotential som Bolaget besitter och, i förlängningen, skapa
betydande värden – både för Aprenderes elever och dess aktieägare. Vidare uppnår Bolaget att likviditet
skapas i Bolagets aktie och att Bolaget kan attrahera nya strategiska aktieägare. Den ökade synligheten ökar
marknadens kännedom om Bolaget och genererar indirekt marknadsföring, vilket bidrar till Bolagets tillväxtambitioner. Den kvalitetsstämpel som Bolaget uppnår genom noteringen bidrar till att stärka Aprenderes
relationer med myndigheter, anställda och andra för Bolaget viktiga intressenter.

INBJUDAN
Aprendere har av Nasdaq Stockholm AB erhållit villkorat godkännande för notering av Bolagets aktier
och teckningsoptioner TO1 på First North. Noteringsgodkännandet innehåller sedvanliga villkor såsom att
spridningskravet uppfylls.
Mot bakgrund av ovanstående har Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma
den 9 februari 2021, beslutat att erbjuda institutionella investerare och allmänheten i Sverige att teckna
högst 1 250 000 units till en teckningskurs om 16 SEK per unit. Varje unit består av en (1) aktie och en
(1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1, vilket innebär att högst 1 250 000 aktier och 1 250 000
teckningsoptioner kommer att emitteras i samband med Erbjudandet. Teckning av units ska ske under
perioden 30 augusti-13 september 2021.

Erbjudandet i sammandrag
Högst antal emitterade units

1 250 000

Erbjudandepris

16 SEK per unit (motsvarande 16 SEK per aktie, teckningsoptionerna utges vederlagsfritt).

Emissionsvolym

20,0 MSEK

Minsta teckningspost

320 units, motsvarande 5 120 SEK.

Bolagsvärde

80 MSEK före Erbjudandet.

Tecknings- och vederlagsfria
garantiåtaganden

Erbjudandet omfattas till ca 21,5 %, motsvarande 4,3 MSEK, av
tecknings- och vederlagsfria garantiåtaganden.

Teckningsperiod

30 augusti-13 september 2021

Offentliggörande av utfall

Omkring den 15 september 2021

Likviddag

21 september 2021

Preliminär första dag för handel

28 september 2021

Övrig information
Kortnamn (aktien)

APRNDR

ISIN-kod (aktien)

SE0015960778

Kortnamn (TO1)

APRNDR TO1

ISIN-kod (TO1)

SE0016588685

Handelsplats

Aprendere har av Nasdaq Stockholm AB erhållit villkorat godkännande för notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner
TO1 på Nasdaq First North Growth Market. Noteringsgodkännandet innehåller sedvanliga villkor såsom att spridningskravet uppfylls.

VD LARS TUNBERG HAR ORDET
Det känns verkligen fantastiskt att det bolag som
min bror Carl och jag bildade för 13 år sedan nu
står inför ett sådant tydligt och spännande utvecklingssteg som en notering innebär. Vid starten av
Bolaget fanns många frågor som inte hade svar –
var ”Aprendere Skolor” ett bra namn? Vad händer
när eleverna avslutar sin skolgång – kommer det
nya elever? Hur kan vi sköta en skola på bästa möjliga sätt? Idag kan jag konstatera att samtliga frågor har fått svar samtidigt som nya tillkommit. Den
kanske största och viktigaste frågan är ”hur ska vi
på bästa sätt få Aprendere att utvecklas?” och det
är på det sätt vi ser på en notering. En notering
innebär ett tydligt och avgörande steg i riktning
mot en alltmer tillväxtfokuserad verksamhet.
I starten hade vi en skola, sedan lades det till skolor i jämn och rask takt för att idag ha elva skolor.
Samtliga är mindre till elevantalet och har en tydlig
profil – så vill vi fortsätta att jobba. En tydlig och
avgränsad skolprofil gör det möjligt för oss att på
enkelt sätt kunna beskriva vad det är för en skola
och upprätthålla en stabil elevtillströmning. Även
om skolorna är olika till sin inriktning ser vi till att
forma en slags federation av skolor som inom samma ram är självständiga men även lyfter varandra.
Vi arbetar aktivt för att det ska vara betydelsefullt
och tillföra värde till de skolor som ingår i Aprendere Skolor.
Aprendere har en lång och framgångsrik historia av
tillväxt. Denna historia värnar vi och vill behålla.
Tillväxt ligger i Aprenderes natur därför att det
ligger i företagandets natur, men även därför att
det innebär ökade resurser för ökad stabilitet och
framtida satsningar på det viktigaste av allt – att ge
en god utbildning till våra elever.

Aprendere är ett stabilt företag som står väl rustat
för sin fortsatta utveckling och tillväxt. Samtliga
skolor har goda och spännande framtidsutsikter och
visioner. Skolorna ligger i segment som växer och
har en tydlig profil samtidigt som många skolentreprenörer letar efter en aktör att ta över deras
skola. Vi har aptit på att växa och det finns fortsatt
mycket att göra på skolmarknaden. Vi är ännu inte
som de riktigt stora drakarna som alltmer liknar
kommuner till sin uppbyggnad med överbyggnad
och växande byråkrati. Vi lever på korta beslutsvägar och mycket personligt engagemang från vår
personal. Vi har inlett ett arbete för en fortsatt
expansion och ett exempel på detta är Vård- och
omsorgsgymnasiet i Sollentuna. I syfte att investera i nya skolor och för att vässa vår marknadsföring samt vårt erbjudande krävs expansionskapital.
Pengarna från emissionen kommer därför väl till
pass. Vi hoppas framöver kunna hålla minst samma
expansionstakt som vi gjort fram tills idag.
Med de förutsättningar som noteringen ger oss ser
jag med stor tillförsikt och förväntan på Aprenderes fortsatta utveckling. Inför den förestående noteringen är det vår förhoppning att så många nya
delägare som möjligt kommer att följa med på vår
fortsatta resa. Det här kommer att bli ytterligare
en ny erfarenhet för oss, men det ska bli spännande och roligt – vi gillar ju att lära oss!
Täby den 24 augusti 2021
Lars Tunberg
Medgrundare och verkställande direktör

Aprendere har en
lång och framgångsrik
historia av tillväxt.
Lars Tunberg

Medgrundare och verkställande direktör
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08-400 289 00
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FINANSIELL RÅDGIVARE OCH CERTIFIED ADVISER
Eminova Fondkommission AB
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111 46 Stockholm
08-684 211 00
info@eminova.se
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LEGAL RÅDGIVARE

Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB
Jakobs Torg 3
111 52 Stockholm
08-400 283 00
info@tmpartners.se
www.tmpartners.se

REVISORER

MOORE Allegretto AB
Box 38120
100 64 Stockholm
www.mooresweden.se

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVALTARE
Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm
08-402 90 00
customer.relations@euroclear.com
www.euroclear.com
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TECKNINGSTID
30 augusti - 13
september 2021 kl
15:00.

TECKNINGSKURS
TECKNINGSPOST
320 units, motsvarande 5 120,00 kr, däref16,00 kr per unit. En
ter fritt antal.
unit innehåller en aktie
och en vederlagsfri teckningsoption TO1.

TILLDELNING OCH BETALNING
Tilldelning meddelas genom utsänd avräkningsnota.
Betalning ska ske till bankgiro och dras ej från angiven
depå! Sista betaldag anges på avräkningsnotan.

FÖRNAMN OCH EFTERNAMN ELLER FIRMA
PERSON- ELLER ORGNR (ÅÅMMDD-XXXX)

-

NID (NATIONELLT ID-NR) VID ANNAT/YTTERLIGARE MEDBORGARSKAP ÄN SVENSKT

LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER, GÄLLER JURIDISK PERSON)
ADRESS
POSTNR

ORT

LAND (OM ANNAT ÄN SVERIGE)

E-POSTADRESS (OM E-POSTADRESS EJ FINNS ANGE TELEFONNR)

Du rekommenderas att läsa informationen om egenskaper och risker med handel i
finansiella instrument om egenskaper och risker med handel i finansiella instrument i
förköpsinformationen på Eminovas hemsida under “Legal information”.
Passandebedömning och produktstyrning är lagstadgade kontrollåtgärder och utgör
en del av de kundskyddsregler som det åligger Eminova att iaktta enligt lag. Även om
Eminova utifrån de svar som tillhandahålls bedömer att investeringen är förenlig med
kundens behov, egenskaper och mål med investeringen, ansvarar Eminova inte för
kundens investeringsbeslut eller följderna av beslutet.
Eminova är enligt lag skyldigt att kontrollera att de finansiella instrumenten är förenliga
med investerarens behov, egenskaper och investeringsmål. Vi gör denna kontroll med
1. Kunskaps- och erfarenhetsnivå

nedanstående frågor. Även om Eminova utifrån de svar som tillhandahålls bedömer
att investeringen är förenlig med investerarens behov, egenskaper och mål med
investeringen, ansvarar Eminova inte för investerarens investeringsbeslut eller följderna
av beslutet. Du kan välja att genomföra investeringen även om Eminova bedömer att
investeringen inte är passande. Men om du underlåter att besvara någon av frågorna 1-3
kan din investeringsorder inte utföras av Eminova.
Observera att om investeraren är en juridisk person eller en fysisk person som företräds
av t.ex. sina vårdnadshavare, ska fråga 1 besvaras utifrån företrädarens perspektiv,
medan fråga 2-5 ska besvaras utifrån investerarens perspektiv.

5. Risktolerans (låg, medel eller hög)
Har investeraren en hög risktolerans, d.v.s. är investeraren villig att ta hög risk för att
uppnå sitt investeringsmål?
Ja
Nej

Är du en avancerad investerare?
Ja
Nej
2. Investeringsmål

6. Avrådan vid eventuellt negativt svar
Om du har svarat ”nej” på någon av frågorna 1-5 anser Emissionsinstitutet att
investeringen inte är förenlig med dina/investerarens behov, egenskaper och mål med
investeringen. Vill du ändå genomföra investeringen?
Ja
Nej

Är investerarens huvudsakliga mål med investeringen att få kapitaltillväxt och
kassaflöde?
Ja
Nej
3. Placeringshorisont
Har investeraren en medellång placeringshorisont för denna investering, d.v.s.
ekonomisk förmåga att behålla investeringen under minst tre år?
Ja
Nej

*Avancerad investerare: God kunskap om onoterade aktier och transaktionstypen samt
betydande föregående erfarenhet av finansmarknaden eller stöd från en auktoriserad
investeringsrådgivare eller att transaktionen görs av en auktoriserad portföljförvaltare.

4. Förmåga att bära förluster
Har investeraren förmåga att förlora 100 % av det kapital som investeras i denna
emission?
Ja
Nej

Jag bekräftar att jag har tagit del av Eminovas förköpsinformation som finns tillgänglig på hemsida https://eminova.se/legal-information/ och att jag har läst och accepterat avtalsvillkoren på
omstående sida. Jag godkänner Bolagets riktlinjer för orderhantering (se Bilaga 2 i förköpsinformationen). Jag godkänner att Bolaget utför ordern utanför en reglerad marknad.

FÖRLEVERANS AV VÄRDEPAPPER
I samband med nyemissionen finns det möjlighet att få leverans i förtid av motsvarande antal aktier som investeraren har tilldelats och betalat. Förleverans möjliggörs genom att
en eller flera nuvarande aktieägare i Bolaget lånar ut motsvarande antal aktier till investeraren fram till dess att investerarens nyemitterade aktier har skapats. Investeraren åtar sig,
dels mot Eminova och dels mot långivare, att återlämna motsvarande antal nyemitterade aktier till långivaren. Lånet regleras genom att motsvarande antal aktier lämnas tillbaka till
långivaren, vilket sker helt genom Eminovas försorg, genast efter det att de nyemitterade aktierna har registrerats hos Bolagsverket och har skapats i Euroclear. Eminova är inte
part i aktielånetransaktionen, utan agerar endast som förmedlare åt långivare och låntagare. Aktielånet utgör inte en förutsättning för emissionen. Om du vill avstå från aktielånet och
förtidsleverans måste du kryssa i rutan nedan.
Jag avstår från aktielån/förtidsleverans

ANTAL UNITS I RUBR. BOLAG SOM UNDERTECKNAD ÖNSKAR TECKNA:
Minsta teckningspost är 320 units, därefter fritt antal.

BILAGOR - TECKNING ÖVER 15 000 EUR!
OBSERVERA

A N M Ä L N I N G S S E D E L N M A S K I N L Ä S E S , T E X TA D Ä R F Ö R T Y D L I G T

Anmälningssedel för teckning av units i
Aprendere Skolor AB (org.nr. 556455-9523)

Om tekningen motsvarar eller överstiger EUR 15 000 måste, enligt lag, en
så kallad KYC fyllas i. Om anmälan avser en juridisk person ska även ett
registreringsbevis (ej äldre än tre månader gammalt) som styrker firmateckning
medfölja. I det fall teckningen inte signeras genom BankID måste även en
vidimerad kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Observera att
anmälan inte är fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende.

Ifylld anmälningssedel med ev. tillhörande handlingar skickas per mail (info@eminova.se), fax (08-684 211 29) eller post till
Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 3 tr, 111 46 Stockholm | Tfn 08-684 211 00

Sida 1 av 2

Observera sid 2!

73801

Anmälningssedel för teckning av units i Aprendere Skolor AB
LEVERANSUPPGIFT FÖR TILLDELADE VÄRDEPAPPER, ANGE ANTINGEN DEPÅNUMMER ELLER VP-KONTO

A N M Ä L N I N G S S E D E L N M A S K I N L Ä S E S , T E X TA D Ä R F Ö R T Y D L I G T

DEPÅ

BANK/FÖRVALTARE

VP-KONTO

0 0 0

I det fall depån eller VP-kontot är ett ISK (investeringssparkonto) eller IPS, gäller särskilda
regler vid nyteckning av värdepapper. Kontakta er bank/förvaltare och följ dennes instruktioner
för hur teckningen ska gå till. Observera att det inte går att teckna onoterade aktier till ISK! Det
är tecknarens ansvar att se till att teckning sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven
depå.

UNDERSKRIFT (FIRMATECKNARE FÖR JURIDISK PERSON)

NAMNFÖRTYDLIGANDE

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande, samt informationen på
denna och föregående sida. Observera att investering i aktier eller andra finansiella instrument är förenat med hög risk.

AVTALSVILLKOR M.M.
Kunden är en icke-professionell kund och är medveten om sin lagstadgade rätt att
begära en annan kundkategorisering.
Eminova Fondkommission AB (”Bolaget” eller ”Emissionsinstitutet”) är ett auktoriserat
värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolagets 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
Bolaget lagreglerade investeringstjänster på primärmarknaden åt både emittenter och
investerare.
Bolagets tjänster riktar sig endast till investerare i Sverige. Bolaget 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).
Bolaget tillhandahåller investeringstjänsten ”utförande av order” till investerare. Tjänsten
innebär att Bolaget 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 den depå som kunden har angivit i teckningsanmälan. Om
Bolaget väljer att avstå från att ingå avtal med kunden enligt denna anmälningssedel
och inte utföra den begärda tjänsten kommer kunden underrättas utan dröjsmål.
Bolagets åtagande enligt detta avtal är begränsat till leveranser inom Euroclear
Swedens värdepapperssystem. Bolaget levererar endast instrumenten till depå/
VP-konto i kundens namn eller som kunden råder över i egenskap av försäkrad eller
försäkringstagare och som är kopplad till Euroclear Sweden. För att Bolaget ska
kunna leverera instrumenten måste kundens depåinstitut, eller i förekommande fall
försäkringsbolag, acceptera att ta emot dem. Det åligger kunden att säkerställa att
leverans kan ske enligt dessa villkor.
Bolaget tillhandahåller investeringstjänsten ”placering av finansiella instrument utan
fast åtagande” till emittenten. Tjänsten innebär att Bolaget har åtagit sig att assistera
emittenten vid genomförandet av emissionen i den utsträckning som har överenskommit
i särskilt avtal mellan Bolaget och emittenten. Avtalen mellan Bolaget och emittenter
anger i regel bl.a. att Bolaget ska tillhandahålla tjänsten utförande av order för
investerare i emissionen och för detta arbete ha rätt till viss ersättning. Den ersättning
som Bolaget 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. Förhållandet att emittenten betalar för den investeringstjänst som
Bolaget tillhandahåller kunden kan utgöra en potentiell intressekonflikt.
Kundens order enligt undertecknad anmälningssedel ger Bolaget 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.
Teckningsanmälan är bindande.
Det finansiella instrumentets huvudsakliga egenskaper och risker är angivna i Bolagets
förköpsinformation. Priset för det finansiella instrumentet framgår av teckningsanmälan.
Investeringen kan medföra arvoden, skatter eller andra avgifter som varken betalas
genom Bolaget eller påförs av Bolaget. 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. Likviden som kunden överför till Bolaget måste komma från ett konto
i kundens namn. Om så inte är fallet, måste Bolaget informeras om från vems konto
likviden kommer i samband med ingivandet av denna teckningsanmälan.
Teckningslikviden behandlas som redovisningsmedel för kundens räkning endast fram
till det att Bolaget 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).
Teckning kommer att utföras 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.
Kunden kan inte frånträda sina skyldigheter enligt detta avtal genom att säga upp
avtalet i förtid. Bolaget följer svensk lag vid marknadsföringen. Avtalsvillkor och ev.
information tillhandahålls på svenska. Bolaget 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.
Bolaget ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i
samband med inlämnandet av anmälningssedeln eller vid Bolagets 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 Bolaget eller som i övrigt registreras i samband
med uppdraget kommer att behandlas av Bolaget i enlighet med vid var tid gällande
författning. Personuppgifterna kommer att samlas in och behandlas av Bolaget i
syfte att Bolaget 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 Bolaget 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 Bolaget om utförande av order. Du/kunden är inte skyldig
att tillhandahålla personuppgifterna till Bolaget. Om erforderliga personuppgifter inte
tillhandahålls kommer Bolaget inte att ingå avtalet om utförande av order med kunden.
Det kommer inte att förekomma något automatiserat beslutsfattande. Bolaget är
personuppgiftsansvarigt.

Ifylld anmälningssedel med ev. tillhörande handlingar skickas per mail (info@eminova.se), fax (08-684 211 29) eller post till
Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 3 tr, 111 46 Stockholm | Tfn 08-684 211 00
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