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Disclaimer
Marknadsföringsbroschyr – Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Double Bond Pharmaceu-
tical International AB (publ). Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekanta er med Memorandumet 
som relaterar till erbjudandet före någon form av investeringsbeslut fattas. Memorandumet finns tillgängligt på DBP:s hemsida (www.doublebp.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.



Bolaget i korthet 
 
Double Bond Pharmaceutical är ett snabbväxande läkemedelsföretag 
som utvecklar och kommersialiserar first-in-class metoder för behand-
ling av olika typer av cancer, infektioner, autoimmuna sjukdomar samt 
andra livshotande sjukdomar.

Företagets främsta mål är att förse patienter och marknaden med mer 
effektiva och säkra produkter framför allt inom de områden där dessa 
behov inte har uppnåtts eller är otillfredsställande.

Världsbefolkningen ökar och det gör även livslängden. Många barn 
födda idag kan förväntas leva tills de är cirka 100 år. Under deras livstid 
kommer de att riskera att drabbas av flera olika sjukdomar. Därför kan 
det också vara rimligt att förvänta att behoven av effektiva terapier för 
behandling av olika sjukdomar stadigt kommer att öka.

Således är det företagets mål att designa bättre läkemedel för patienter 
som lider av sjukdomar så som cancer, inflammation, astma och diabe-
tes och det primära målet är patientens välmående. Allt som förbättrar 
hälsotillståndet och livskvalitén hos patienter som lider av livshotande 
sjukdomar räknas och inga behandlingar och läkemedel kan ses som 
”lyx”. Största problemet är att många av de befintliga terapierna inte 
är optimala för patienten, d.v.s. att terapin i sig, förutom att bekämpa 
sjukdomen, också kan orsaka enormt lidande i form av biverkningar. 
För att hitta en framgångsrik terapi måste, dessvärre, många av de pro-
cesser som hittills styrt läkemedelsutvecklingen de senaste decennierna 
omvärderas.

I DBPs strävan att utveckla läkemedel av hög kvalité kombineras redan 
väletablerade effektiva metoder med vår innovativa banbrytande 
teknologi för att erbjuda nya terapeutiska möjligheter för behandling 
av livshotande sjukdomar. Därmed utmanar vi de gamla koncepten och 
utvärderar våra idéer för att visa att patienter har nytta av våra nyupp-
funna terapier.

Verksamhet
Dotterbolaget Double Bond Pharmaceutical AB bildades 2014 av Igor 
Lokot, tillika Bolagets VD, för att utveckla nya läkemedel genom Bo-
lagets drug delivery-teknologi baserad på följande förutsättningar: 

1. Omformulering av redan godkända läkemedel med hjälp av vår tek-
nologi för att förbättra egenskaper av dessa befintliga läkemedel.

2. Gedigen kunskap inom medicin och nära samarbete med akademis-
ka institutioner, sju av åtta anställda i bolaget har doktorsexamen, och 
de första undersökningarna av vår formulering har gjorts i samarbete 
med National-Akademin i Vitryssland.

3. Otillfredsställda behov, eftersom det enda godkända existerande lä-
kemedlet mot levercancer som endast fungerar i mindre patientgrup-
per och har stora och vanligt förekommande biverkningar.

4. Flerårig erfarenhet av läkemedelsutveckling.

5. Väletablerad infrastruktur eftersom bolaget bedriver sin verksamhet 
i Uppsala Business Park, ett Life Science-tätt område med tillgång till 
kvalificerad personal och samarbetspartners.

6. Nystartade dotterbolaget Drugsson AB med huvudsyfte att distri-
buera läkemedel inom Skandinavien som redan är godkända på den 
europeiska marknaden, i andra EU delstater eller centralt.



VD har ordet 
Vi håller på att förändra läkemedelsbranschen i stort och det känns både läskigt och riktigt kul. I takt med att våra produkter utvecklas och vi blir 
mer synliga och respekterade inom vår bransch får vi mer möjlighet att inverka till en mer eftertänksam, hållbar, schysst och effektiv läkemedelsut-
veckling. 
    2017 var ett mycket viktigt år för bolaget på flera sätt. Vi blev färdiga med den pre-kliniska utvecklingen av SA-033 och startade den sista 
GLP-studien för SI-053 (fd Temodex). Vi utvecklar protokollen för de kommande kliniska studierna för både SA-033 och SI-053 och har pratat med 
tiotals CROer, läkare och Key Opinion Leaders  samt  besökt de viktigaste sjukhusen som kommer att börja testa våra produkter i form av kliniska 
prövningar inom kort. Det gjordes även ett mycket omfattande arbete för att överföra produktionen från vårt labb till industriell produktionsskala 
tillverkat enligt EU GMP-standard. Due Diligence-arbete och förhandlingar med några potentiella samarbetspartners har nått nya nivåer och krävt 
mycket av vår tid, vilket har resulterat i att vi nu finns på radarn hos betydligt fler etablerade och avtalsintresserade spelare på onkologimarknaden. 
Gällande IP-frågor har vi sett till att fortsätta arbetet med att skydda våra produkter och plattform med patent-ansökningar och varumärke.
    I våra nyhetsflöden ser vi allt oftare rapporter från svenska myndigheter, EU-organ eller WHO om de växande problemen med antibiotikaresistens 
som är ett av de allvarligaste globala hoten idag. I Vitryssland och Ryssland finns sedan några år ett fungerande läkemedel på marknaden för nöt-
kreatur - Biferon-B, som eliminerar behovet av antibiotika och är ett resultat av en avancerad forskning sedan mitten av 2000-talet vid universitetet i 
Minsk, Vitryssland. Läkemedlet ger ett stärkt immunförsvar och därmed ett generellt skydd mot smitta som djuren exponeras för, vilket förhindrar 
att djuren blir sjuka. Det är en stor affärsmöjlighet för DB Pharma att introducera Biferon-B till den europeiska och globala marknaden och därför 
planerar vi att vidareutveckla denna unika och mycket lovande veterinärprodukt för försäljning globalt. Produkten kommer att antingen hamna i 
DBPs egen pipe-line eller kommer att ingå i ett nytt svenskt dotterbolag till DB Pharma.
    Vi har även hittat fler nya produkter och affärsmöjligheter vilket gestaltades genom att vi har ingått distributionsavtal med två europeiska företag 
för försäljning av mycket eftertraktade och färdigregistrerade produkter i Skandinavien. Försäljning av dessa produkter på den svenska marknaden 
förväntas att gå av stapeln redan i år och snabba på utvecklingen av bolaget i sin helhet genom att säkerställa framtida finansiering.
    Oavsett hur mycket imponerande forskning som ligger bakom våra produkter satsar vi i första hand på att komma ut på marknaden så snart som 
möjligt och göra våra banbrytande läkemedel tillgängliga för patienter. Vi genomför därför en nyemission under mars - april 2018 för att säkerställa 
att vi förfogar över de medel som ska användas för vår fortsatt snabba utveckling. Dessutom samarbetar vi med Läkemedelsverket och EMA i så stor 
utsträckning som möjligt för att hitta den mest effektiva vägen till utveckling och registrering av våra produkter. Vi har fått Orphan Drug status för 
båda våra front-line produkter från EMA. Nyligen etablerade vi kontakter med ett antal potentiella samarbetspartners och vi ser ett stort intresse för 
våra produkter. Med flera av dessa bolag har vi redan inlett en så kallad due dilligence process vilket förhoppningsvis kommer att leda till ett eller 
flera licensavtal. Bolaget är dessutom beläget i mitten av det största Life Science-klustret i Sverige där det finns tillgång till både kunskap, kompetens 
och erfarenhet och som tillåter oss att värva de bästa medarbetarna till teamet. Arbete med läkemedelsprodukter som har en stor potential, ett erfaret 
och ambitiöst team samt en innovativ approach ger oss mycket goda förutsättningar att lyckas!

Igor Lokot, Verkställande direktör på Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

Bakgrund och motiv
Bolaget vill ses som ett läkemedelsbolag, inte som ett forskningsbolag och därmed betona att det främsta målet med verksamheten är att utveckla, 
tillverka och marknadsföra läkemedel som kan användas som förstavalsbehandling för patienter. Målet nås genom optimala insatser inom den mest 
rimliga tidsramen.  
    Läkemedelsutveckling är en mycket komplicerad process och under den gångna tiden och inte minst det senaste året har bolaget jobbat intensivt 
och brett med många olika pusselbitar samtidigt. Under första kvartalet 2017 hade bolaget avslutat en undersökning av biomarkören MGMT i prover 
från patienter med hjärntumörer som deltog i kliniska prövningar av Temodex i Vitryssland. Resultat är i enlighet med hypotesen om att Temodex 
är effektivt även på de patienter som inte svarar på standard temozolomid-behandling, vilket utgör majoriteten av hjärncancerpatienter. Detta vidgar 
bolagets maknad för Temodex mer än två gånger. Bolaget har startat och fördjupat ett samarbete med Alexandrovs cancercenter, som rutinmässigt 
använder Temodex, för att samla all data kring säkerhet av produkten och annan relevant information som kommer att hjälpa oss under produk-
tutvecklingen för den globala marknaden. Under andra kvartalet 2017 genomförde bolaget teknisk och analytisk transfer av Temodex-excipienten 
från Vitryssland till en GMP-certifierad tillverkare inom EU, vilket krävde ett mycket intensivt samarbete mellan fyra olika parter. Detta framsteg är 
mycket uppenbart och glädjande och bevisade att DBP är mycket skickliga på att utveckla samarbeten och få dem att fungera effektivt, något som är 
nyckeln till bolagets framsteg.

Temodex SA-033

Lokalt verkande formulering av temozolomid för behandling av 
glioblastom.

Läkemedel baserat på doxorubicin för behandling av levercancer.

Biferon-B BeloGal®

Läkemedel som eliminerar behovet av antibiotika för nötkreatur. Teknologin i BeloGal är verktyget för att med hög precision styra 
läkemedel mot rätt organ och således förbättra effektiviteten och 
minska biverkningar hos patienter.



Anmälningssedel för teckning utan företräde i Double Bond Pharmaceutical Int. AB                                      
Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:
Mangold Fondkommission AB
Emissioner/ Double Bond
Box 55691
SE-102 15 STOCKHOLM
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr
Tel: 08-503 01 595 / Fax: 08-503 01 551 
Email: ta@mangold.se

Teckningstid 20 mars - 5 april 2018, klockan 17:00

Teckningskurs 1,65 SEK per aktie

Tilldelning & Betalning Eventuell tilldelning meddelas genom utskick 
av avräkningsnota

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av aktier utan företräde i Double Bond Pharmaceutial International AB. 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 aktier 
i Double Bond Parmaceutical International AB, i enlighet med de villkor som anges i det memorandum 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 
Fondkommission 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. Anmälningssedel ska vara Mangold Fondkommission AB 
tillhanda senast klockan 17:00 den 5 april 2018.

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier.
Jag/vi önskar teckna:

Antal aktier Teckningskurs per aktie
1,65 SEK

Totalt att betala i SEK Teckna online via 
www.mangold.se

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, person-
nummer 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 aktie 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 kunna teckna nya aktier utan stöd av 
teckningsrätter samt för att anmälningssedeln ska anses vara giltig. 

Vid teckning av fullmaktshavare, vänligen kontakta Mangold

Erfarenhetsfrågor Kunskapsfrågor
Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren handlat med aktier?

Ja, 1 till 2 gånger                 Ja, 3 till 5 gånger                Ja, fler än 5 gånger                        NEJ

Kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om du investerar i aktier?

JA                                      NEJ

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?

                        JA                                      NEJ

Har interimsinstrument, som exempelvis teckningsrätter, en begränsad livslängd?

JA                                      NEJ

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                                                NEJ

Nedan frågor är obligatoriska för att anmälningssedeln ska vara giltig



1. Mangold Fondkommission AB 
org. nr. 556585-1267, nedan Mangold, (för adress och telefon se denna 
anmälningssedels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansin-
spektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhan-
dahålla emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument. 
Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag av emittenter eller dess om-
bud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen 
av anmälningssedlar, betalningar och tilldelningar av finansiella instru-
ment. 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 de-
påer. Det eventuella courtage som utgår för det uppdrag som Mangold 
erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmäl-
ningssedels 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 anmäl-
ningssedel avser.

3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudan-
de framgår av denna anmälningssedels 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 informationsmaterial, 
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 anmälningssedeln 
och det finansiella instrument som anmälningssedeln avser omfattas 
inte av den ångerrätt som följer av distans- och hem-försäljningslagen 
(2005:59).

6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudan-
de framgår av denna anmälningssedels framsida och av den information 
som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande
.
7. Uppgifterna i anmälningssedeln kan komma att behandlas enligt per-
sonuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas 
genom anmälningssedeln. Kunden kan skriftligen en gång per år begära 

att få information om vilka personuppgifter om kunden som behandlats. 
Undertecknad är vidare införstådd med att Mangold, till följd av svensk 
eller utländsk lag, myndighets föreskrift, handelsregler eller avtal/villkor 
för visst värdepapper, kan vara skyldigt att lämna ut uppgift om det läm-
nade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig 
att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter.

8. Mangold ansvarar inte för det fall anmälningssedeln kommer bort. 
Mangold ansvarar inte heller för tekniska fel eller fel i telekommunika-
tions- eller posthantering i samband med inlämnandet av anmälnings-
sedeln.

9. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkommissionär mås-
te 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 till-
delning 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 anmäl-
ningssedel. 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 in-
strument 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 pas-
sandeprövning 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 anmälningssedeln ska ske utan oskäligt 
uppehåll. Om så inte sker kan rätten att kräva ersättning eller att göra 
andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad.

14. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds hantering av anmäl-
ningssedeln som ingivits till Mangold är det viktigt att du kontaktar oss 
och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den avdel-
ning som har haft hand om din anmälningssedel. Om du inte skulle vara 
nöjd med det svar du får, kan du sedan skriftligen kontakta Mangolds 
klagomålsansvarig på den adress, telefaxnummer som anges på framsi-
dan av anmälningssedeln, eller till e-postadress 

klagomalsansvarig@mangold.se.

15. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mang-
old 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 tingsrätt, 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 an-
mälningssedel eller andra till erbjudandet hänförliga dokument strider 
mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare memoran-
dum, 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 ställning” enligt Lag (2009:62) om 
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Så anses vara 
fallet om Ni respektive familjemedlemmen eller ägaren har eller har haft 
en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlaments-
ledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande t.ex. Högsta 
domstolen), ambassadör, lednings-position i statsägt bolag etc. Om Ni är 
osäker, vänligen kontakta Mangold.

Frankeras ej.

Mangold  
Fondkommission 

betalar portot.

Mangold Fondkommission AB
Ärende: Double Bond

Svarspost
Kundnummer 20296448
SE-110 05 Stockholm
Sweden

Viktig information



Erbjudandet i korthet
Den som på avstämningsdagen den 16 mars 2018 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för tre (3) befint-
liga aktier, oavsett serie, teckna en (1) ny aktie av serie B. Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, 
lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter 
utfärdandet av avräkningsnotan.

Pris per aktie 1,65 SEK

Erbjudandets storlek 10,3 MSEK

Maximalt antal aktier i Erbjudandet 6 217 326

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier Erbjudandet är säkerställt till 70% via teckningsförbindelser om 
cirka 4,2 MSEK, samt emissionsgarantier om cirka 3,0 MSEK.

Avstämningsdag 16 mars 2018

Anmälningsperiod 20 mars – 5 april 2018

Handel med teckningsrätter 20 mars – 3 april 2018

Handel med BTA 20 mars fram till dess Bolagsverket registrerat Erbjudandet.

Preliminärt datum för offentliggörande av utfall 10 april 2018

Handelsplats AktieTorget

ISIN-kod aktie SE0007185525

ISIN-kod teckningsrätt SE0010986109

ISIN-kod BTA SE0010986117
 

Välkommen på investerarträff hos Mangold Fondkommission:  
 
 Malmö, Hamngatan 4 
 27 mars 2018, kl 12:00 
 
 Stockholm, Engelbrektsplan 2
 23 mars 2018, kl 12:00
 3 april 2018, kl 18:00

Anmälan görs till: emissionstjanster@mangold.se


