Inbjudan till teckning av aktier i Carbiotix AB
Inför notering på Spotlight Stock Market

Pioneering
Microbiome
Therapeutics

INVESTMENT HIGHLIGHTS
Mikrobiomet – ett nyupptäckt organ med terapeutisk
potential: Det mänskliga mikrobiomet är samspelet av
mer än 30 biljoner mikrober, encellsorganismer som
producerar viktiga metaboliter som är väsentliga för
människors hälsa och välbefinnande.
Många utbredda kroniska sjukdomar – som hjärt-kärlsjukdomar, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, typ-2-diabetes,
neurologiska sjukdomar som Alzheimers och olika
cancerformer – har stark koppling till för låg produktion av
så kallade metaboliter i magens naturliga tarmflora.
Metaboliter kommer huvudsakligen från nedbrytning
av vattenlösliga fibrer i mag-tarm-kanalen. Eftersom
nästan alla vuxna konsumerar för lite fibrer – ofta 2–5
gånger för lite – tros detta vara en bidragande orsak till
ökningen av dessa folksjukdomar.
Carbiotix utvecklar produkter och läkemedel som
ökar produktionen av metaboliter från tarmen, för att
bromsa den stigande kurvan av metabola och kroniska
sjukdomar, till nytta för många människor och med stor
marknadspotential.

Nyckeln är ny kunskap om hur fibrer kan användas
för att ändra balansen mellan olika bakteriestammar
i tarmen och styra sammansättningen av olika
metaboliter. Bolagets egenutvecklade fiber – Carbiotix
AXOS, ett andra generationens fibertillskott, vilket nu
är under utveckling – ger bolaget en fördel gentemot
konkurrenterna på marknaden tack vare en mycket
kostnadseffektiv tillverkningsprocess.
Via de konsumenttest bolaget idag säljer har över 2
400 prover samlats in sedan inledd försäljning 2018.
De insamlade proverna har möjliggjort utvecklingen
av en diagnostisk plattform. Plattformen möjliggör
för bolaget att optimera effekten av de terapeutiska
produkter bolaget är i färd med att utveckla.
Bolaget har nyligen tecknat ett samarbetsavtal
med TrooFoods Ltd., avseende marknadsföring av
konsumenttester tillsammans med fiberberikad kost i
över 1 200 butiker i Storbritannien och övriga Europa.
Marknadsföring inleds under Q4 2019.

Genom att stabilisera tarmfloran och få den att producera rätt mängd metaboliter
är förhoppningen att många av dessa sjukdomar kan förebyggas och behandlas.

Hänvisning till memorandum
Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för Carbiotix finns en beskrivning
av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut kan
fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas.
Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets (www.carbiotix.com), Spotlight Stock Markets
(www.spotlightstockmarket.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

MÅLSÄTTNINGAR
2019–2020

2021–2023

Q2 2020 • Slutvalidering av marknadsintresse inom affärs
området tarmhälsotest genom en LinkGutpartner med tillväxt

2021

Q3 2020 • Slutföra prekliniska studier inom områdena
hyperammonemi och IBD
• Inleda samarbete med läkemedelsbolag för IBD
• Teckna avtal med ett CMO-bolag för att
vidareutveckla bolagets produktportfölj
• Slutföra förberedelseaktiviteter avseende fas
I-studie för IBD
• Godkänd IND-ansökan för IBD och hyperammonemi
Q4 2020 • Inleda fas I/II-studie avseende hyperammonemi
• Inleda fas I-studie avseende IBD

• Genomföra kliniska fas II-studier avseende hyperammonemi

2021-2022 • Genomföra kliniska fas II-studier för IBD
2022-2023 • Genomföra fas III-studier avseende hyperammonemi
2023

• Nå internationell försäljning av konsumenttest om cirka
2 MEUR
• Regulatoriskt godkännande av AXOS-ingrediens inom
Europa och USA
• Inleda fas III-studier för IBD (tillsammans med utvecklingspartner)
• Teckna fem nya LinkGut-partners
• Ingå två aktiva licensavtal för hyperammonemi och IBD för
utveckling och kommersialisering
• Totalt 14 patent inlämnade

CARBIOTIX AB – Framhäver potentialen i det mänskliga mikrobiomet
Carbiotix tillhandahåller genom sin forskning och utveckling produkter och läkemedel som ökar produktionen
av metaboliter från tarmen för att adressera olika metabola och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på
egenisolerade nyttiga bakteriestammar i kombination med egenutvecklade lösliga fibrer samt innovativa sätt att
formulera dessa aktiva läkemedelssubstanser.
Carbiotix grundades 2014 baserat på flera års forskning inom Avdelningen
för Bioteknik vid Lunds universitet och Antidiabetic Food Centre (AFC) i
Lund. Under sin forskning fick Dr. Peter Falck idén till en ny prebiotisk
löslig fiber som kan användas för att öka mängden nyttiga bakterier och
metaboliter i kroppen. Fibern benämns Carbiotix AXOS och framställs
med hjälp av ett speciellt enzym som gör det möjligt att hydrolysera
hemicellulosa från majs, något som inte är möjligt med kommersiella
enzym.

Verksamheten bedrivs idag genom tre verksamhetsben:
• Utveckling av det prebiotiska fibret Carbiotix AXOS, vilket enligt
genom
förda tester har bättre egenskaper och kommer att vara
betydligt billigare att framställa än befintliga fibrer på marknaden.
• Läkemedelsutveckling kopplad till olika metabola och kroniska
sjukdomar. Bolaget utvecklar i dagsläget två läkemedelskandidater
(avseende hyperammonemi och IBD).
• Försäljning av konsumenttest för tarmhälsa.
Det finns en naturlig koppling mellan bolagets tre verksamhets
områden, där Carbiotix AXOS kan användas som en möjlig aktiv
läkemedelsingrediens och konsumenttesterna accelererar utvecklingen
av nya potentiella läkemedeskandidater.
Som beskrivits ovan är en naturlig gren av verksamheten, beaktat den
kunskap Carbiotix besitter inom området, kopplad till utveckling av
läkemedel. Bolaget arbetar idag med utveckling av läkemedel mot två
indikationer. Den första indikationen är kopplad till hyperammonemi
(ämnesomsättningsrubbning, kännetecknad av förhöjda halter
ammoniak i blodet vilket beror på leversjukdom eller en ovanlig ärftlig

sjukdom) där en ökad mängd metaboliter är nyckeln till att minska
mängden ammoniak härrörande från tarmen. Den andra indikationen
är kopplad till IBD (inflammatorisk tarmsjukdom), där en ökad mängd
metaboliter och nyttiga bakterier är nyckeln till minskad inflammation
och en normal tarmfunktion. Indikation nummer två är avsedd att
utvecklas tillsammans med en partner. Bolaget har för avsikt att inleda
kliniska fas I-studier avseende såväl hyperammonemi som IBD under
2020. Samtidigt med ovan ska nämnas att bolagets terapeutiska
plattform med AXOS som bas ger bolaget goda förutsättningar att även
framgent utveckla ytterligare preparat för en lång rad olika metabola och
kroniska sjukdomar.
För att stödja utvecklingen av läkemedelsprodukterna samt validera
effekten av lösliga fibrer har bolaget tagit fram ett konkurrenskraftigt
konsumenttest för tarmhälsa (ett så kallat mikrobiomtest). Testet är ett
verktyg för privatpersoner för att undersöka och övervaka sin tarmhälsa
i kombination med förändring av kost och livsstil. Proverna som samlas
in är grunden till bolagets biobank med intressanta bakteriestammar
för läkemedelsutveckling. Bolaget har sedan 2018 erbjudit denna typ
av hemtest och har till dags dato samlat in över 2 400 prover, vilket har
gjort det möjligt att påskynda den terapeutiska utvecklingsverksamheten
i linje med bolagets strategi. Med data från dessa genomförda tester har
Carbiotix parallellt utvecklat en diagnostisk plattform som ska användas
för att optimera effekten av framtagna terapeutiska produkter och som
ger Bolaget en unik förhandlingsställning gentemot konkurrenter.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Teckningstid: 12–26 sep 2019.
Teckningskurs: 4,45 SEK per aktie.
Teckningspost: Minsta tecknings
post är 1 150 aktier (motsvarande
cirka 5 117 SEK).
Emissionsvolym: Erbjudandet
omfattar högst 2 790 000 aktier,
motsvarande cirka 12,4 MSEK.
Lägsta gräns för att genomföra
nyemissionen är 100 procent av
emissionsvolymen.
Antal aktier innan nyemission:
5 793 000 aktier.

Värdering (pre-money):
Cirka 25,8 MSEK.
Teckningsförbindelser: Bolaget
har erhållit teckningsförbindelser
om totalt cirka 7,4 MSEK
(motsvarande cirka 60 procent
av emissionsvolymen).
Notering på Spotlight:
Aktien i Bolaget är planerad att
noteras på Spotlight. Första dag
för handel är beräknad att bli
den 18 oktober 2019.
ISIN-kod: SE0013016128

Sedan verksamhetsstart har
Carbiotix bland annat valts
ut som ett av de 15 mest
lovande biotech-startuperna i
Europa av StartupCity (2019),
blivit utvalt till Plug´n´play
Food Expo Finalist (2019),
samt utsetts till vinnare av
Venture Cup Syd (2015).

VD KRISTOFER COOK
Carbiotix utvecklar läkemedel som ökar produktionen av metaboliter från tarmen för att
adressera olika metabola och kroniska sjukdomar. Vi gör detta genom att formulera unika
preparat med isolerade nyttiga bakteriestammar och egenutvecklade lösliga fibrer.
Våra första läkemedelsprodukter kommer att adressera IBD med kliniska fas I-studier planerade att inledas
2020, samt hyperammonemi med kliniska fas II-studier planerade att inledas 2021. Utöver läkemedelsutveckling
erbjuder Carbiotix en konkurrenskraftig analys av tarmhälsan för privatpersoner som vi säljer genom ledande
livsmedels-, hälso- och kosttillskottsbolag. Analysplattformen används för intern utveckling av nya läkemedel samt
diagnostikverktyg.
Människans mikrobiom har benämnts som ett "nyupptäckt organ" och under de senaste åren har en mängd
betydelsefull forskning som understryker samspelet mellan tarmhälsa och immunförsvar och dess viktiga funktioner
för vårt välbefinnande publicerats. Flera sjukdomar har kopplats till förändringar i tarmflorans sammansättning och
funktion, alltifrån gastrointestinala åkommor till neurologiska och autoimmuna sjukdomar. Genom att stabilisera
tarmfloran och få den att producera rätt mängd metaboliter är förhoppningen att många av dessa sjukdomar kan
förebyggas och behandlas.
Carbiotix har utvecklat egna prebiotiska fibrer och har som ambition att i ett högt tempo utveckla nya läkemedel
som drar nytta av kunskapen kring fibrers påverkan på människors hälsa. Fibrerna har sitt ursprung från flera års
forskning bedriven på avdelningen för Bioteknik (Kemiska institutionen) vid Lunds universitet och Antidiabetic Food
Centre (AFC). Bolagets produkter för diagnostik av tarmhälsan marknadsförs och kan idag köpas på nätet och genom
samarbetspartners till ett konkurrenskraftigt pris för individuell övervakning av tarmhälsan.
Vi fokuserar vår försäljning av konsumenttester för tarmhälsa genom partners och nyligen tecknade vi ett
samarbetsavtal med TrooFoods Ltd., som kommer att marknadsföra våra tester tillsammans med fiberberikad kost
i över 1 200 butiker i Storbritannien och övriga Europa med start under Q4 2019. TrooFoods Ltd. är en aktör helt
inriktad på människors tarmhälsa och riktar sig mot en målgrupp som ligger helt i linje med vårt eget arbete. Med
Carbiotix tarmhälsotest och Fiber Loving Bacteria (FLB)-index hjälper vi konsumenterna att hitta sin egen optimala
nivå av fiberberikad kost för ett ökat välmående och sjukdomsförebyggande samt för att samla in information för
Carbiotix egen läkemedelsutveckling.
Parallellt med nämnda affärsmöjligheter har vi sett stor potential i nya prebiotiska lösliga fibrer som är bättre och
billigare än de befintliga produkterna på marknaden. De prebiotika som säljs idag, så som inulin, har låg toleransnivå
och begränsad prebiotisk effekt. Med anledning därav arbetar vi intensivt med att utveckla och kommersialisera
vår egenutvecklade prebiotiska fiberprodukt AXOS. Carbiotix AXOS har i de tester vi genomfört uppvisat en lång
prebiotisk effekt (upp till 48 timmar), tio gånger så stor produktion av metaboliter (kortkedjiga fettsyror (SCFA))
jämfört med inulin, samtidigt som det har en väldigt hög toleransnivå. Carbiotix AXOS behöver godkännas av EFSA
och FDA innan produkten kan säljas på marknaden, men eftersom den produceras utifrån naturliga råvaror och
eftersom liknande produkter har godkänts tidigare har vi en stark tro att produkten kommer att godkännas för
försäljning både i Europa och USA.
Vi genomför nu en nyemission om cirka 12,4 MSEK före emissionskostnader, som är säkerställd till cirka 60 procent
inför notering på Spotlight Stock Market, för att dels skala upp verksamheten och skapa nya intäktströmmar genom
försäljnings- och samarbetspartners och dels för att vidareutveckla Bolagets terapeutiska produktportfölj av nyttiga
bakterier och lösliga fibrer. Avslutningsvis vill jag nämna att vi når en global marknad i vår strävan att adressera en
rad kroniska och metabola sjukdomar samt konsumenttester för tarmhälsa. Vi befinner oss just nu i en fantastiskt
spännande fas med möjlighet att öka vår försäljning och teckna samarbetsavtal med viktiga livsmedels- och
läkemedelsbolag. Jag vill hälsa dig varmt välkommen att som aktieägare följa med på resan mot vårt mål att
förbättra hälsan för ett stort antal människor.

”Carbiotix utvecklar läkemedel och produkter för att
nyttja mikrobiom-organets potential att behandla
sjukdomar och förbättra människors hälsa.”
Kristofer Cook
VD, Carbiotix AB

Anmälningssedel för teckning av aktier i Carbiotix AB
Teckningstid: 12 september – 26 september 2019 kl. 15.00
Teckning av aktier kan även ske elektroniskt
med Bank-ID på www.sedermera.se

Pris per aktie: 4,45 SEK
Tilldelning:

Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota.

Likviddag:

Enligt instruktion på avräkningsnota.

Vid en bedömning av Carbiotix AB:s framtida utveckling är det av vikt att beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin
egen bedömning av effekten av dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande.
memorandumet finns att ladda ner på www.carbiotix.com, www.spotlightstockmarket.com och på www.sedermera.se. Betalning
skall ej ske i samband med anmälan. Eventuell tilldelning av aktier meddelas via avräkningsnota.

1. Undertecknad anmäler sig för teckning av följande antal aktier i Carbiotix AB till en teckningskurs om 4,45 SEK
per aktie. Minsta teckningspost är 1 150 aktier (motsvarande 5 117,50 SEK).

OBS! Om du vill teckna via ett investeringssparkonto
(ISK) eller kapitalförsäkring (KF) måste du kontakta din
bank/förvaltare. För att aktierna ska sättas in på ISK
eller KF måste likviden dras ifrån ISK/KF.

Antal aktier

2. Fyll i vart tilldelade aktier skall levereras, VP-konto eller depå - ange endast ETT alternativ:
Bank/förvaltare

VP-Konto/Servicekonto

O O O
Bank/förvaltare

Depånummer

Har du en depå hos Nordnet eller Avanza? Kontakta din respektive bank för att göra din teckning direkt via Nordnet eller Avanza.
3. Har Du, genom Sedermera, investerat tio (10) gånger de senaste tolv (12) månaderna eller investerat genom Sedermera sex (6) gånger årligen de senaste fem (5) åren? Ja

Nej

4. Teckning över 15 000 EURO?
Om teckningen uppgår till eller överskrider 15 000 EURO, eller om svaret är JA på fråga 3 ovan ska:
1) penningtvättsfrågor besvaras på efterföljande sidor till denna anmälningssedel, samt
2) en vidimerad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort eller pass) bifogas till penningtvättsblanketten.
Observera att ID-handling ska ställas till Sedermera Fondkommission per post, på nedanstående adress, i samband med att anmälningssedel skickas till Sedermera Fondkommission.
Observera att Sedermera Fondkommission inte kan garantera att anmälningssedeln beaktas förrän penningtvättskontrollen är Sedermera Fondkommission tillhanda.Du kan alltid fylla i blanketten
digitalt och identifiera dig med Bank-ID på www.sedermera.se.
5. Fyll i namn och adressuppgifter (VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT)
Efternamn/Firma

Förnamn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress (gata, box eller motsvarande)

Postnummer

Ort

Ort och datum

Telefon dagtid

Land (om annat än Sverige)

E-post (obligatoriskt!)

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

6. Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:
• Att anmälan är bindande men att ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende;
• Att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas samt att vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna;
• Att jag har tagit del av och förstått vad som anges i Villkor och Anvisningar i memorandumet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
• Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera och tecknaren avseende denna teckning och att Sedermera inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt
instrument passar mig eller den jag tecknar för;
• Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan eller andra länder där
deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt;
• Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen;
• Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigar Sedermera att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandum
utgivet av styrelsen i Carbiotix AB i september 2019;
• Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel;
• Att tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel inte kan garanteras;
• Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln.
• Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera för administration av detta uppdrag.
• Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
7. Skicka in anmälningssedeln genom ett av nedanstående alternativ:
Brev: Ärende: Carbiotix
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö

E-post: issuingservices@sedermera.se
(inskannad anmälningssedel)

Fax:

040-615 14 11

För övriga frågor:

Telefon: 040-615 14 10

Genom att markera rutan, samtycker undertecknad till att på anmälningssedeln lämnade uppgifter även kan komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar.

PENNINGTVÄTTSKONTROLL - FYSISK PERSON/JURIDISK PERSON
I enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Med anledning av gällande regelverk för den finansiella marknaden, innefattande bland annat reglerna om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism, har Finansinspektionen utfärdat särskilda föreskrifter för värdepappersbolag som står
under Finansinspektionens tillsyn. Reglerna innebär att värdepappersbolagen är skyldiga att uppnå kundkännedom hos de parter som
värdepappersbolagen tillhandahåller finansiella tjänster, eller utför transaktioner åt, enligt en särskilt föreskriven ordning.
OBS! Om du är en fysisk person och inte ett bolag, vänligen förbise avsnittet om verklig huvudman och fortsätt till kontrollfrågorna nedan.
Verklig huvudman*
Fysisk person (för- och efternamn)

Personnummer

Ägarandel (%)

Andel röster (%)

Fysisk person (för- och efternamn)

Personnummer

Ägarandel (%)

Andel röster (%)

Fysisk person (för- och efternamn)

Personnummer

Ägarandel (%)

Andel röster (%)

*Med verklig huvudman avses:
• Fysiska personer som på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap ytterst, ensam eller tillsammans med närstående, kontrollerar mer än 25 procent av
det totala antalet röster i den juridiska personen.
• Fysiska personer som, ensam eller tillsammans med närstående, har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande
befattningshavare.
• Fysiska personer som på grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, ensam
eller tillsammans med närstående, kan utöva kontroll enligt punkterna ovan.
Det finns ingen fysisk person som är att anse som verklig huvudman. Sedermera Fondkommission kommer därmed att betrakta bolagets styrelseordförande, verkställande
direktör eller annan motsvarande befattningshavare som verklig huvudman.
I det fall ägarstrukturen är komplicerad eller består av flera ägarsteg eller den juridiska personen ägs av en stiftelse, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission.

Kontrollfrågor avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
1. Vad är syftet med transaktionen?
Sparande/placering
Omsätta värdepapper

Annat – vänligen ange:

2. Kapitalets ursprung (flera alternativ är möjliga)
Gammalt sparande/placeringar/kapitalinkomster

Lön/pension/bonus/företagsintäkter

Fastighets-/företagsförsäljning

Arv/gåva

Annat – vänligen ange:

3. Hur stort belopp planerar du/bolaget att investera via Sedermera det kommande året?
1-50 000 kronor
50 000-150 000 kronor
150 000-500 000 kronor

500 000 kronor eller mer

4. PEP – Person i politiskt utsatt ställning
Har du/bolagets företrädare (såsom verkställande direktör, styrelseledamöter och firmatecknare), bolagets verkliga huvudmän, någon du/de varit medarbetare med eller
någon av dina/deras närmaste familjemedlemmar under de senaste 18 månaderna varit en person i politisk utsatt ställning, en så kallad PEP*?
Ja

Nej

Om svaret är ja, vänligen ange:
Funktion:

Land:

Personens namn och er relation (om personen som innehaft funktionen är en annan person än Dig själv):
* PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation. Även en sådan persons närmaste
familjemedlemmar och närmaste medarbetare ska behandlas som PEP. Som exempel kan nämnas personer som är stats- och regeringschefer, ministrar, domare i rättsväsendet, ambassadörer och parlamentsledamöter.
5. Etablering i högrisktredjeland
Är du/bolaget etablerat eller har hemvist i något av följande högrisktredjeländer; Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Guyana, Laos, Vanuatu, Syrien, Iran, Irak, Jemen,
Etiopien, Uganda eller Nordkorea?
Ja

Nej

Om svaret är ja, ange land:

UNDERSKRIFTER

Blanketten ska undertecknas och sedan sändas, tillsammans med eventuell behörighetshandling (såsom registreringsbevis eller fullmakt), till nyemission@sedermera.se.
Vidimerad identitetshandling skall tillsändas Sedermera Fondkommission per post till Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö.
Handlingar att bifoga för fysisk person: Handlingar att bifoga för juridisk person:
• Vidimerad kopia av identitetshandling • Vidimerad kopia av identitetshandling för behöriga företrädare • Kopia av giltig fullmakt eller registreringsbevis (högst 1 månad gammalt)
Underskrifter
Ort och datum

Ort och datum

Partens underskrift/behöriga företrädare

Sedermera Fondkommission

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Jag/vi bekräftar att alla frågor är korrekt besvarade och kommer att informera Sedermera om eventuella förändringar.

