
DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN IGRENE

Ett kapitaltillskott på 15,0 miljoner kronor 
före emissionskostnader ska lägga grun-
den till klimatneutral produktion av vätgas i  
Dalarna och samtidigt minska svensk indu-
stris beroende av rysk naturgas.

– Alla ropar efter vätgas för den gröna om-
ställningen. Igrene vet hur vi kan producera 
den på ett miljösmart sätt. Lösningen finns 
i naturgasen vi har under fötterna i Siljans-
ringen, säger Mats Budh, vd och grundare av 
Igrene.

Mer energieffektiv metod
Företaget har tillgång till en patenterad  
metod för att konvertera naturgas till vätgas 
nere i borrhålen. Koldioxiden stannar kvar i 
marken, vilket innebär att metoden är klimat-
neutral. Den är dessutom mer energieffektiv 
än den metod som finns tillgänglig i dag. 

För att kunna försörja svensk järn- och stål- 
industrin med vätgas med befintlig metod 
krävs 80 TWh (terawattimmar) elektricitet 
per år.

Alternativet till import av naturgas
I maj månad 2022 infördes ett förbud mot 
utvinning av naturgas i Sverige - stick i stäv 
med EU-parlamentets beslut om att betrakta 
naturgas som ett hållbart energislag, grön  
energi, som behövs för att fasa ut kol och  
olja. 

– Förbudet innebär i praktiken att 
 Sverige måste fortsätta sin årliga import av  
cirka 12 TWh naturgas från Ryssland och  
Nordsjön, säger Mats Budh. 

Igrene avser att utvinna vätgas och bolaget 
kommer i samband med vätgasutvinningen 
grundligt att uttömma möjligheterna att  
även ta hand om den naturgas som är nöd- 
vändig för utvinning av vätgasen. Allt i enlig-
het med de undantag från förbudet som lag-
stiftaren upprättat. 

Detta är viktigt inte minst mot bakgrund  
av det geopolitiska läge som råder och  
Sveriges behov av att stärka sin beredskap, 
säger Mats Budh.

I Dalarna finns Europas största meteoritkrater – och svaret på Sveriges 
behov av naturgas och vätgas. Nu genomför AB Igrene en nyemission för 
att förverkliga planerna på klimat-neutral vätgasproduktion och inhemsk 
naturgasleverans från Siljansringen i Dalarna.

AB Igrene vill utvinna klimatneutral vätgas i Siljansringen. Bolaget har tillgång till patenterad teknik för 
konvertering av naturgas till vätgas redan nere i borrhålen och låta koldioxiden stanna kvar i berggrunden. 
Denna metod för produktion av vätgas sker med minimal energiförbrukning.

FAKTA

Läs mer på:
www.igrene.se 

Alla ropar efter 
vätgas för den gröna 
omställningen. Igrene 
vet hur vi kan producera 
den på ett miljösmart 
sätt. Lösningen finns i 
naturgasen vi har under 
fötterna i Siljansringen

Förbudet innebär i 
praktiken att Sverige 
måste fortsätta sin årliga 
import av cirka 12 TWh 
naturgas från Ryssland 

Klimatneutral vätgas från Dalarna

För att producera samma mängd vätgas med 
Igrenes metod krävs cirka 10 TWh.  

Idag producerar svensk vattenkraft cirka  
70 TWh årligen och kärnkraften 50 TWh. 

OM NYEMISSIONEN
Igrene bjuder in de som vill vara med och 
bygga svensk industrihistoria att delta i en 
företrädesemission.

Teckningstid: 2 – 16 december
Teckningskurs: 0,43 kronor per aktie 
Antal nyemitterade aktier: 34 783 352

Sista dag för handel 
med teckningsrätter: 28 november

VIKTIG INFORMATION 

Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier i AB Igrene (556027- 1305). Broschyren 
innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG). För 
fullständig information och villkor hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta memorandum finns 
tillgängligt för nedladdning på www.igrene.se. Broschyren, memorandumet, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar 
får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land. Varje 
investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i styrelsens memorandum i dess helhet. I den mån informationen i denna broschyr 
avviker från informationen i memorandumet gäller vad som anges i memorandumet. Vare sig Igrene eller Eminova Fondkommission AB, som är 
Bolagets emissionsinstitut i föreliggande emission, lämnar några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr.

Inbjudan till teckning av aktier i AB Igrene (publ).
Teckningstid 2 december - 16 december 2022 



BAKGRUND OCH MOTIV

Igrene har under flera års tid påvisat reella fyndigheter av höggradig 
metangas på olika ställen runt Siljansringen, och arbetat för att få till stånd 
kommersiell utvinning. Bolaget har härvid bland annat påvisat de miljö-, 
logistik- och säkerhetsmässiga fördelarna med att ersätta en del av den 
pågående och omfattande importen och konsumtionen av naturgas till 
Sverige med inhemsk produktion. 

Naturgasens stora värde för den Europeiska marknadens energiförsörjning 
har sällan varit lika uppenbar som idag. EU-kommissionen klassificerade 
under februari 2022 naturgasen som grön energi, och som en viktig 
resurs i strävan mot att uppnå uttalade klimatmål. Trots den till synes 
ovedersägliga nyttan för Sverige med en inhemsk utvinning av naturgas 
har Igrenes verksamhet mött motstånd i flera instanser. Bolagets 
sakargument har över lag bemötts med kategoriska avfärdanden, ofta med 
undertoner av förenklad miljöpopulism. Även på riksplanet försvårades 
Bolagets förutsättningar under sommaren 2022, då Riksdagen röstade 
igenom ett lagförslag som förbjöd utvinning av olja och naturgas! Sverige 
avsade sig därmed självmant ytterligare en möjlighet att utnyttja inhemska 
energiresurser, mitt under den största energikrisen i landet och i övriga 
Europa sedan andra världskriget. 

Igrene och dess aktieägare har således upprepade gånger drabbats 
hårt av besannade politiska risker. Ledningen för Bolaget är dock av 
uppfattningen att den förda energipolitiken rimligen snart kommer att 
genomgå en förändring till mer rationella och faktaorienterade synsätt, 
så att de fyndigheter som påvisats kommer Sverige till nytta. I väntan på 
konkreta steg i denna riktning avser Igrene söka dispens och dra nytta 
av de möjligheter till dispenser som ges i den ovan nämnda lagen om 
utvinningsförbud. Dessa dispenser skall lämnas i samband med utvinning 
av vätgas. Igrene har tidigare informerat om att bolaget har tillgång 
till en patenterad metod för konvertering av naturgas till vätgas nere i 
borrhålen och därmed låta koldioxiden stanna kvar nere i marken. Denna 
metod för produktion av vätgas är energieffektiv, och särskilt viktig för de 
omställningar som järn- och stålindustrin planerar för. För att producera 
enbart den vätgas järn- och stålindustrin behöver åtgår mer än 80 TWh 
elektricitet för den hydrolytiska metod man vill använda. 

Att producera samma mängd vätgas med Igrenes metod (pyrolys) kräver 
cirka 10 TWh. Detta skall jämföras med de 70 TWh elektricitet som 
vattenkraften nu producerar och de 50 TWh som kärnkraften bidrar med. 
Konkurrenskraften och avsättningsmöjligheterna för den vätgas som Igrene 
kan komma att producera framstår således som goda.

Emissionslikviden om 14,9 MSEK före emssionskostnader, planeras användas enligt följande prioritetsordning och fördelning:

ANVÄNDNINGSOMRÅDE ANDEL AV  
EMISSIONSLIKVID

Anpassa den patenterade metoden för konvertering av naturgas till vätgas i borrhålen till de betingelser som råder vid Morafältet 12%

Utarbeta miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om miljötillstånd för klimatneutral vätgasproduktion 18%

Påbörja första tester i befintliga produktionshål  40%

Utarbeta den tekniska grunden till en fullskalig produktionsanläggning för vätgas 10%

Kundbearbetning 3%

Identifiera och säkra framtida platser för storskalig vätgasproduktion runt Siljanringen 2%

Löpande drift och övrigt 15%

Vid ej fulltecknad emission kommer de förstnämnda tre åtgärderna att prioriteras. Verksamheten kommer till dess den regulatoriska situationen 
stabiliserats upprätthålla en så liten organisation och kostnadsbild som möjligt.
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En underlig värld
Efter många år av framgångsrikt arbete där förekomst av naturgas 
upptäckts på flera håll inom Siljansringen har Igrene valt att 
koncentrera sig på det s.k. Mora-fältet. Bolagets ansökningar om 
bearbetningskoncession och miljötillstånd har avslagits av Bergsstaten 
respektive Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen Dalarna 
med motiveringar som inte enbart återspeglas i lagstiftningen utan även i 
förväntade politiska beslut.

Därefter har produktion av naturgas i Sverige förbjudits genom ändringar 
i Minerallagen och Miljöbalken. Detta trots att EU-parlamentet beslutat 
betrakta naturgas som hållbart energi-slag, grön energi, för att fasa ut kol 
och olja och uppnå unionens klimatmål.

Ledningen för Igrene har uppfattningen att den förda energipolitiken 
rimligen kommer att genomgå en förändring så att de gasfyndigheter som 
påvisats i Siljansringen kommer Sverige till nytta. Igrene avser att utvinna 
vätgas och Bolaget kommer i samband med vätgasutvinningen grundligt 
att uttömma möjligheterna att även ta hand om den naturgas som är 
nödvändig för utvinning av vätgasen. Allt i enlighet med de undantag från 
förbudet som lagstiftaren upprättat. 

Detta är viktigt inte minst mot bakgrund av det geopolitiska läge som råder 
och Sveriges behov av att stärka sin beredskap.

Igrene planerar för produktion av vätgas 
Igrene har tillgång till en patenterad metod för konvertering av naturgas 
till vätgas nere i borrhålen. Därmed låter vi koldioxiden stanna kvar nere i 
marken och med tiden omvandlas den till stabila karbonater. Denna metod 
för produktion av vätgas är energieffektiv och vida överlägsen den metod 
(hydrolys) som järn- och stålindustrin planerar för.

För att producera enbart den vätgas som svenska järn- och stålindustrin 
behöver åtgår mer än 80 TWh elektricitet i den 

hydrolytiska process man vill använda. För att producera samma mängd 
vätgas med Igrenes metod (pyrolys) krävs 10 TWh.

Detta skall jämföras med de 70 TWh elektricitet som vattenkraften nu 
producerar och de 50 TWh som kärnkraften bidrar med till Sveriges 
försörjning.

Nu vill Igrene med stöd av gällande lagstiftning producera vätgas utifrån 
den naturgas som finns i Morafältet. 

I en omvärld som redan lider brist på elektricitet vill Igrene visa vägen mot 
en grönare framtid.

Tillstånd för produktion av vätgas
Produktion av vätgas utgör miljöfarlig verksamhet och är tillståndspliktig 
enligt Miljöbalken. Verksamheten är även tillståndspliktig enligt Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor. En tillståndsprocess är tidskrävande 
och kostsam, och ställer stora krav på Bolaget att ta fram omfattande 
underlag. En specifik miljöbedömning ska upprättas som beskriver planerad 
verksamhets påverkan på miljön. Särskilt frågan om risker förknippade 
med utvinningen behöver utredas noggrant. 

Ett tillstånd innebär en stor trygghet för verksamhetsutövaren då den 
ansökta verksamheten inte kan förbjudas eller bli föremål för ytterligare 
krav i ett senare skede. Det ger således trygghet och förutsebarhet, vilket 
underlättar för ekonomiska investeringar. 

Utvinning av vätgas är inte koncessionspliktigt enligt Minerallagen. 

Finansiering
Nu tar vi det första steget mot ett grönare samhälle och genomför en 
publik nyemission om 14,9 MSEK med förtur för befintliga aktieägare. 
Inför nyemission har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från befintliga 
aktieägare om 500 000 kronor. 

Nu hoppas vi att befintliga och nytillkommande aktieägare vill vara med 
och skriva svensk industrihistoria.

Mora den 1 december 2022

Mats Budh
Verkställande direktör
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Vid styrelsemöte i AB Igrene (publ) den 7 november 2022 beslutades att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen 
görs huvudsakligen i syfte att användas till att utverka tillstånd för klimatneutral vätgasproduktion, anpassa den patenterade produktionsmetoden till 
förhållandena i Morafältet samt utarbeta den tekniska grunden till en fullskalig produktionsanläggning för vätgas.

Erbjudandet avser teckning av aktier, till en kurs om 0,43 kronor per styck. Teckningsperioden pågår från och med den 2 december till och med den 16 
december 2021. Varje på avstämningsdagen den 30 november 2022 innehavd aktie ger en teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en 
(1) aktie. Även de som tidigare inte är aktieägare i Igrene är välkomna att teckna, och erhåller tilldelning i mån av utrymme.

Emissionsbelopp vid fullteckning av Erbjudandet 14,9 MSEK

Avstämningsdag 30 november 2022

Teckningsperiod 2 december – 16 december 2022

Teckningskurs 0,43 SEK

Teckning med företräde
Aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen 30 november erhåller 
en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) 
teckningsrätt för att teckna en (1) aktie

Högst antal nyemitterade aktier i Erbjudandet 34 783 352

Bolagsvärde före erbjudandet 14,9 MSEK

Marknadsplats Spotlight Stock Market

Aktiens kortnamn ABI

ISIN-kod för aktien SE006091476

ISIN-kod för teckningsrätt SE0019174509

ISIN-kod för betald tecknad aktie (BTA) SE0019174517

Anmälningssedel finns under teckningsperioden att ladda ner från Bolagets hemsida, www.igrene.se, Eminova Fondkommissions hemsida, 
www.eminova.se samt på Spotlight Stock Market, www.spotligtstockmarket.com. Du kan även teckna digitalt med Bank-Id.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG



Anmälningssedel för teckning av aktier (SE0006091476) i 
AB Igrene (publ) (556027-1305) utan stöd av teckningsrätter.

TECKNINGSTID TECKNINGSKURS TILLDELNING BETALNING
2 - 16 december 2022  
kl 15:00

0,43 kr per aktie. Tilldelning meddelas genom utsänd avräkningsnota. I det 
fall man inte får tilldelning skickas inget meddelande ut.

Betalning ska ske i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan. 
Betalning sker till bankgiro och dras ej från angiven depå! Sista 
betaldag anges på avräkningsnotan.
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T 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 hemsidahttps://eminova.se/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 

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.

Sida 1 av 2

Jag bekräftar att jag har tagit del av Eminovas förköpsinformation som finns tillgänglig på Eminovas hemsida under 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.

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

-

ANTAL AKTIER I RUBR. BOLAG SOM UNDERTECKNAD ÖNSKAR TECKNA:

BILAGOR - TECKNING ÖVER 15 000 EUR!

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.O
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1. Kunskaps- och erfarenhetsnivå 
Är du en avancerad investerare?
 Ja  Nej

2. Investeringsmål
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

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

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 

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

*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.



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). 

Eminova tillhandahåller i egenskap av emissionsinstitut investeringstjänsten ”utförande 
av order” och tjänsten avveckling (settlement) till dig som investerare och kund. 
Tjänsterna innebär att Eminova 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/konto som kunden har angivit 
i teckningsanmälan (förutsatt att det är möjligt och tillåtet för Eminova att leverera 
instrumenten till depån/kontot). 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 samt leverera instrumenten till den depå/konto 
som kunden har angivit i teckningsanmälan. 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. 

Kundens teckningslikvid ställs till emittentens förfogande så snart kundens teckning 
har blivit bindande enligt aktiebolagslagen. Det är alltså inte 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.

UNDERSKRIFT (FIRMATECKNARE FÖR JURIDISK PERSON)  NAMNFÖRTYDLIGANDE

Anmälningssedel för teckning av aktier i AB Igrene (publ) utan stöd av teckningsrätter

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. 

I det fall emissionen blir övertecknad kommer företräde vid tilldelning att ges till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämnings-
dagen den 30 november 2022. Åberopa denna subsidiära företrädesrätt genom att fylla i antalet innehavda aktier nedan:

Sida 2 av 2

LEVERANSUPPGIFT FÖR TILLDELADE VÄRDEPAPPER, ANGE ANTINGEN DEPÅNUMMER ELLER VP-KONTO

DEPÅNUMMER: BANK/FÖRVALTARE

VP-KONTO:                    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.0  0  0

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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