
Inbjudan att teckna Units i 

Eyeonid Group AB (publ)
Företrädesemission oktober 2022

Emissionsteaser

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt Eyeonid Group AB (publ) i samband med föreståen-
de emission. Då samtlig information härrör från Eyeonid Group AB (publ) friskriver sig G&W Fond-
kommission från allt ansvar gällande detta dokument samt i förhållande till alla övriga direkta och/
eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av ett investeringsbeslut och/eller andra beslut 
som helt eller delvis grundas på information i detta dokument.



Erbjudandet i sammandrag

Emission Företrädesemission av aktier om cirka 17,8 
MSEK

Villkor En (1) befintlig aktie som innehas på avstäm-
ningsdagen den 10 oktober 2022, berättigar 
till en (1) uniträtt. Det krävs fyra (4) uniträtter 
för teckning av sju (7) nya Units.

Unit En (1) Unit innehåller en (1) aktie och en (1) 
vederlagsfri teckningsoption (TO8).

Teckningskurs Teckningskursen är 0,03 SEK per Unit, det vill 
säga 0,03 SEK per aktie. Teckningsoptionerna 
(TO8) erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Optionskurs En (1) teckningsoption (TO8) ger rätt att under 
perioden 1 februari 2023 – 28 februari 2023 
teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs 
motsvarande 70 procent av den volymvägda 
genomsnittskursen under handelsperioden 
17 januari 2023 – 30 januari 2023, dock lägst 
kvotvärdet. 

Teckningstid 12 oktober – 26 oktober 2022

Avstämningsdag 10 oktober 2022

Handel med uniträtter 12 oktober – 21 oktober 2022

Handel med BTU Handel i BTU kommer att ske på Nordic SME 
från den 12 oktober 2022 till och med att 
Emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Antal Units i 593 431 531 Units motsvarande 593 431 531
erbjudandet  aktier.

Antal aktier innan 339 103 733 aktier
emissionen

Aktiens kortnamn EOID

ISIN-koder Stamaktie: SE0007280482
 Option (TO8): SE0018742413 

Teckningsrätt: SE0018742439 
BTU:  SE0018742447

Teckningsförbindelser Erbjudandet omfattas av teckningsförbin-
och garantiåtaganden  delser och garantiåtaganden uppgående till 

cirka 17,8 MSEK, motsvarande 100 procent av 
Erbjudandet.

Utspädning Utspädningen i Nyemissionen uppgår till cirka 
63,6 procent av kapital och röster i Bolaget. 
Vid fulltecknat Erbjudande och fullt utnytt-
jande av teckningsoptionerna i april 2023 blir 
utspädningen 77,8 procent. Härtill tillkom-
mer ersättning till investerare som lämnat 
garantier i Emissionen, vilket sammanlagt 
med ovan motsvarar en utspädning om cirka 
78,1 procent, samt eventuell inlösen av de 
teckningsoptioner som därigenom emitteras, 
vilket sammanlagt med ovan motsvarar en 
utspädning om cirka 78,5 procent.

Motiv för tillväxtprospektet

Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital före genomför-
andet av Erbjudandet inte är tillräckligt för att bedriva verksamheten i 
önskad omfattning den kommande tolvmånadersperioden, vilket skul-
le kräva cirka 11 MSEK. Per den 30 juni 2022 uppgick Bolagets likvi-
da medel till cirka 3 MSEK. Vid tidpunkten för Prospektet beräknas det 
befintliga rörelsekapitalet att räcka till november 2022. Avsikten är att 
det fullt garanterade Erbjudandet, i kombination med teckningsoptio-
nerna samt befintlig kassa, ska täcka det uppståndna kapitalbehovet de 
närmsta tolv månaderna. Åtaganden är inte säkerställda genom pant-
sättning, spärrmedel eller liknande arrangemang. Om inte Erbjudandet 
skulle genomföras eller om tecknarna inte fullgör sina åtaganden, skulle 
det kunna innebära att Eyeonid blir tvunget att avvakta med planera-
de aktiviteter. I så fall kan ytterligare emission(er) komma att behöva 
genomföras. Om en emission i ett sådant läge inte visar sig möjlig att 
genomföra, ägare inte är villiga att ge kapitaltillskott eller annan finan-
siering inte finns tillgänglig, finns det risk att Bolaget behöver ansöka 
om företagsrekonstruktion eller i värsta fall konkurs.

Styrelsen har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen 
för att möjliggöra fortsatt framgångsrik utveckling genom att tillvarata 
på Bolagets affärsmässiga potential och position samt stärka Bolagets 
långsiktiga likviditetsbehov. Enligt styrelsens bedömning kommer ett 
kapitaltillskott om cirka 17,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader 
säkra drift för minst de kommande tolv månaderna. 

Emissionslikvidens användning 

 Syftet med Företrädesemissionen är främst att finansiera säkerställande 
av den tekniska- och kommersiella produktutveckling och återbetalning 
av lån. Vidare avser även Eyeonid att använda en del av emissionslik-
viden till att finansiera Bolagets kommersiella insatser. Om Företräde-
semissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 12,6 MSEK 
efter avdrag för emissionskostnader om cirka 5,2 MSEK. Eyeonid avser 
använda nettolikviden till följande ändamål angivna i prioritetsordning:

 Återbetalning av lån 39 %

 Säkerställa teknisk produktutveckling 30 %

 Kommersiella insatser 20 %

 Säkerställa kommersiell produktutveckling 11 %

Under mars 2023 kan Bolaget dessutom komma att erhålla ytterligare 
kapital i det fall de i Uniten vidhängande teckningsoptionerna löses in 
mot teckning av nya aktier. Detta kapital planeras i sådant fall användas 
till fortsatt produktutveckling och kommersiella insatser.



Strategi, resultat och företagsklimat

Verksamhetsbeskrivning

Eyeonid Group AB är ett svenskt bolag med dotterbolag i Belgien och 
USA. Bolaget grundades 2015 med det huvudsakliga syftet att erbjuda 
en teknisk SaaS-plattform som erbjuder ID-skyddslösningar med avsikt 
att öka IT-säkerhet för både privatpersoner och företag. Plattformen har 
utvecklats för att förebygga identitetskapning och förfalskning genom 
utveckling och paketering av proaktiva bevakningstjänster. Lösningen 
distribueras främst via partner primärt verksamma inom telekom, bank, 
försäkring och e-handel. Till följd av fortsatt digitalisering är Bolagets 
tjänster emellertid även relevant för företag i flera andra branscher, då 
betydande mängder av känslig information och data idag lagras online 
som därmed riskerar att hackas eller läcka. Detta har bidragit till att 
identitetsstölder idag utgör ett växande globalt problem. 

Bolagets egenutvecklade teknik möjliggör en extra dimension av au-
tomatiserade processer av insamlade data, då tekniken är baserad på 
tredje generationens NLP (Natural Language Processing) samt AI. I prak-
tiken tillåter detta att Bolagets tjänst kan förstå och tolka sammanhang 
på ett mer gynnsamt sätt, vilket utförs bland annat med hjälp av en så 
kallad ”scraping”-teknik. Detta gör att personlig information kan hittas 
med större träffsäkerhet, falska alarm kan undvikas och ett förstående 
och samband mellan information och risker kan etableras.

Produkter och tjänster

Bolagets bevaknings- och larmtjänst arbetar proaktivt och är tillgänglig 
via en tillhörande webbportal eller API. Tjänsten lagrar och analyserar 
kontinuerligt mängder med data från samtliga delar av webben, deep 
web och darknet. Plattformen samlar, strukturerar och analyserar data 
automatiskt liksom manuellt. Därmed kan en bedömning ske för att 
kunna etablera huruvida användarens information är hotad och i vil-
ken omfattning. De uppgifter som användaren vill bevaka, exempelvis 
e-postadresser, personnummer eller kreditkortsnummer läggs in i sys-
temet och krypteras. När ett misstänkt hot eller en läcka upptäckts blir 
användaren omedelbart meddelad via ett digitalt larm. Användaren har 
även möjlighet att logga in i tjänsten för att se detaljerad information 

om vad som har inträffat samt förslag på hur hotet bör hanteras. Det-
ta ger en möjlighet för användaren att snabbt kunna agera och vidta 
eventuella åtgärder innan IT-relaterade brott hinner äga rum. Samtliga 
processer och datahanteringar är gjorda med noggrannhet, prestanda 
och uppfyller den högsta säkerhetsstandarden för IT-infrastruktur samt 
är PCI/DSS-certifierad. 

Under första kvartalet 2022 lanserade Bolaget EyeonID Freemium. Det 
rör sig om en ny affärsmodell utvecklad med avsikt att snabbt bygga 
volym av slutanvändare i plattformen och därefter erbjuda mervärdes-
tjänster till en förhållandevis låg prisnivå. 

Milestones

Under hösten 2022 kommer Bolaget lansera tjänster som Domänbe-
vakning, och även påbörja arbetet med ett större tjänsteutbud som går 
under namnet Brand Intelligence, där Domänbevakning utgör en del av 
densamma. Det arbetet kommer i stor utsträckning supporteras av insat-
serna från EyeonText.

Framtidsutsikter

Bolaget bedömer att det finns en stor potential framåt i synnerhet givet 
att efterfrågan av tjänster inom cybersäkerhet ter sig fortsätta öka i stor 
utsträckning. Bolagets bedömning är att det finns goda möjligheter att 
ta en tydlig marknadsposition för den ökade efterfrågan. Bolagets kom-
mande tjänster avser stora möjligheter att röra sig uppåt i värdekedjan. 
Där såväl organisationer som större företag är mer benägna att betala 
för specialiserade tjänster. 

Affärs- och intäktsmodell

Bolagets fundamentala affärsmodell är B2B2C (Business to Business to 
Consumer). Bolagets molnbaserade tjänster distribueras via samarbets-
partner, vars kunder efterfrågar ID-skyddslösningar. Bolagets intäkter 
avses att främst genereras genom avgifter från samarbetspartner och 
sedan vidare baserat på omfattningen av användning av tjänsten hos 
slutanvändaren. 

Så här fungerar dagens ID-tjänst

1. Kunden väljer vilken data som ska skyddas

Kunden registrerar all information som
ska övervakas och skyddas av EyeonID,
som exempelvis:
 Kreditkort och betalkort
 E-postadresser och lösenord
 Personnummer

2. EyeonID söker genom internet

Dygnet runt, året runt, EyeonID letar
både automatiskt och manuellt genom
mängder av data för att hitta kundens
skyddade data. Sökningen sker på både
öppna nätverk och även på Deep Web
och Darknet.     

3. Varning med rekommendationer

Om EyeonID upptäcker att någon av 
kundens data finns tillgänglig på fel 
internetforum så skickas direkt en 
varning tillsammans med rekommen- 
dationer om hur detta ska åtgärdas. 

!



Hänvisning till upprättat Prospekt: Föreliggande material är en introduktion till Eyeonid Group och Erbjudandet om teckning av Units vilket 
offentliggjorts. Detta är ingen komplett sammanfattning av det Prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis inne-
hålller denna introduktion inte någon beskrivning av de risker som Eyeonid Group bedömer vara väsentliga att utvärdera i samband med en 
investering i Bolagets aktier. Dessa risker och annan information vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Erbjudandet och av 
en investering i Eyeonid Group, finns återgivna i Prospektet. Innan ett investeringsbeslut tas, bör Prospektet studeras i detalj. Prospektet finns 
tillgängligt för nedladdning på www.eyeonid.com.

www.eyeonid.com

EyeonID Group AB (publ)
Sibyllegatan 81
114 43 Stockholm
+46 (0)8 408 869 00

Marknad

Till följd av fortsatt omfattning av Internet of Things (”IoT”) är en ge-
nomgående uppkopplad vardag närapå ett faktum. Idag utför man 
banktransaktioner, köper varor och tjänster, sköter myndighetsärenden 
och går till läkaren via nätet. Den ökade internetanvändningen inne-
bär att data med känslig personlig och företagsinformation riskerar att 
utsättas för cyberkriminella handlingar såsom att hackas, läckas eller 
eventuellt säljas. Företag blir allt mer ett större mål för cyberkriminali-
tet, där det finns ett flertal exempel på stora företag vars data har läckt, 
liksom där kunddata och tillgång till digitala konton har förlorats. 

Cyberkriminaliteten väntas bli en av de mest omfattande prövningar-
na för såväl organisationer som privatpersoner de kommande åren. År 
2025 uppskattas omfattningen uppgå till så mycket som 10,5 miljarder 
USD årligen. Till följd av detta växte även marknaden för cybersäkerhet 
mellan 2004 och 2017 med cirka 3 500 procent, från 3,5 miljarder till 
120 miljarder USD. Vidare väntas de globala utgifterna för cybersäker-
hetsprodukter och tjänster uppgå till cirka 170,4 miljarder USD under 
2022. Den europeiska marknaden, där Bolaget är verksamt, estimeras 
uppgå till cirka 55,2 miljarder USD år 2026 med en genomsnittlig årlig 
tillväxttakt om cirka 8,4 procent. Bolagets primära marknader är i nulä-
get Norden och Västeuropa.

Under de senaste åren har EU och andra både regionala och interna-
tionella myndighetsorgan gått i bräschen med att införa lagstiftning 
gällande hantering av bland annat personuppgifter, genom exempelvis 
GDPR, för att sätta press på globala aktörer vars affärsmodeller är be-
roende av användardata. Detta för att anpassa sina system och affärs-
modeller efter hur verkligheten ser ut idag. Därmed är en lösning för att 
förhindra att data och personuppgifter hamnar i orätta händer samt säk-
ra kontrollen över sin privata information av största vikt. Begränsningen 
i befintliga tjänster på marknaden är att endast den information som 
slutanvändaren har begärt övervakning av kan identifieras, exempelvis 
e-post, telefonnummer eller kreditkort, medan övrig information i läck-
orna inte kan kopplas till en e-postadress. Hackare kan därför genom 
ett omfattande manuellt arbete hitta mönster och skapa sig en bild av 
individen. 

Eyeonid har under flera års tid tagit fram en lösning för att kunna möta 
efterfrågan för cybersäkerhet med strävan efter att säkra individer och 
företag i den allt mer utmanande digitala omgivningen. Bolagets ambi-
tion är att bli en tongivande aktör på den globala marknaden för cyber-
säkerhet. Den omfattande marknadsutvecklingen öppnar upp en enorm 
tillväxtpotential för Bolaget genom att erbjuda möjlighet till att ta ned 
komplexiteten för företag och individer genom Bolagets plattform. 

Global Identity Theft Protection Services Market Forecast, 2022–32

Market Split by Regions, 2021 Market Split by Type, 2021
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Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av följande antal units i Eyeonid Group AB till en kurs om 0,03 SEK per unit. Varje unit består av en (1) aktie 
samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO8. 

Förnamn/Firma: Efternamn: 

Adress: 

Postnr: 

Anmälningssedel för teckning av units utan företräde i Eyeonid Group AB   

Person-/Org.nr: 

Land: 

Medborgarskap (samtliga): LEI-kod/ NID-nr:* 

E-post: 

VP-konto: Tecknarens telefonnr: 

Passandebedömning 
Ett emissionsinstitut är skyldigt att inhämta uppgifter om investerarens risktolerans, riskvilja och placeringshorisont i syfte att kontrollera om de instrument 
som distribueras är förenliga med investerarens behov, egenskaper och mål med investeringen. De inhämtade uppgifterna dokumenteras. Emissionsinstitutet 
ansvarar inte för kundens investeringsbeslut eller följderna av beslutet. Du som kund kan välja att genomföra investeringen även om emissionsinstitutet 
bedömer att investeringen inte passar dig. Du måste besvara samtliga frågor. Är kunden 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 kundens perspektiv. 

 Ort, datum och underskrift: 

                                              

OM TECKNINGEN AVSER ETT BELOPP SOM ÖVERSTIGER 15 000 EUR SKA EN KOPIA PÅ GILTIG LEGITIMATIONSHANDLING MEDFÖLJA. FÖR  JURIDISK PERSON SKA ÄVEN ETT 
AKTUELLT REGISTRERINGSBEVIS SOM STYRKER FIRMATECKNING BIFOGAS. BÅDE FYSISK OCH JURIDISK PERSON SKA I DETTA FALL ÄVEN BIFOGA BLANKETTEN ”ÅTGÄRDER 

FÖR KUNDKÄNNEDOM” FÖR ATT ANMÄLAN SKA VARA GILTIG.  BLANKETTEN FINNS ATT SKRIVA UT PÅ WWW.AQURAT.SE 

Skicka in anmälningssedeln till:            
Aqurat Fondkommission AB                    
Box 7461                                
103 92 Stockholm 
eller via e-post till: info@aqurat.se 

Fortsättning på nästa sida: 

                                          
                                                                          

                                             
                                                                          

                                          
                                                                          

                                       
                                                                          

                     
                           

                        
                                         

             Teckning UTAN stöd av uniträtter (UR) 

                                          
              -                                                             

Ort: 

Anmälan om teckning av units genom denna anmälningssedel kan endast göras till ett VP-konto. Om Ni har depå, vänligen kontakta Er bank/förvaltare.  

*Se förklaring under punkten 13 på nästa sida. 

Obligatoriska uppgifter för eventuell beslutsfattare (exempelvis om tecknaren ovan är en juridisk eller omyndig person) 

Teckningstid: Fullständiga villkor: Tilldelning och betalning: Teckningskurs:            
12 oktober - 26 oktober 
2022, kl.15:00 

Se prospekt för nedladdning på 
www.eyeonid.com eller 
www.aqurat.se                                      

Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. 
Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota. 

0,03 SEK per 
unit     

Teckna elektroniskt via  
BankID på Aqurat.se 

 units á 0,03 SEK, motsvarande:              
               Antal: SEK               

               

Förnamn: Efternamn: 

                                          
                                                                     

Personnummer: NID-nr:* 
                                          
                                       -                       
Jag bekräftar genom min underskrift att jag läst, förstått och godkänner all information som framgår av båda 
sidorna av denna anmälningssedel och befullmäktigar Aqurat Fondkommission att teckna aktier för min räkning 

1. Har du baskunskap* eller en högre kunskapsnivå (d.v.s. informerad eller avancerad) 
2. Är investerarens huvudsakliga mål med investeringen att få kapitaltillväxt och kassaflöde?  
3. Har investeraren en medellång placeringshorisont för denna investering, d.v.s. ekonomisk förmåga att behålla investeringen under minst tre år? 
4. Har investeraren förmåga att förlora 100 % av det kapital som investeras i denna emission? 
5. Har investeraren en hög risktolerans, d.v.s. är investeraren villig att ta hög risk för att uppnå sitt investeringsmål?  
6. Om du har svarat ”nej” på någon av frågorna 1-5 anser  Emissionsinstitutet att investeringen inte är förenlig med dina/investerarens behov, egen-

skaper och mål med investeringen. Vill du ändå genomföra investeringen?  
 
*Baskunskap: Grundläggande kunskap om noterade units, d.v.s. förmåga att fatta ett informerat investeringsbeslut baserat på prospekt eller memorandum som  
emittenten av aktien har offentliggjort för den aktuella investeringen, utan att kunden har någon föregående erfarenhet av finansmarknaden. 
 

NEJ       JA       

NEJ       JA       

NEJ       JA       

NEJ       JA       

NEJ       JA       

NEJ       JA       



Genom min namnteckning på förestående sida har jag (kunden) bekräftat att jag har tagit del av Aqurats förköpsinformation 
som finns tillgänglig på www.aqurat.se/vara-tjanster/och att jag har läst och accepterat nedan angivna avtalsvillkor. Jag har 
även bekräftat att: 

• Anmälan är bindande och en felaktig anmälan kan komma att
bortses från. 

• Jag har förstått att avtal om att Aqurat ska tillhandahålla investerings-
tjänsten utförande av order för undertecknad uppkommer endast om
Aqurat påbörjar utförandet av tjänsten. Om Aqurat väljer att inte utföra 
tjänsten kommer undertecknad underrättas utan dröjsmål. 

• Jag godkänner Bolagets riktlinjer för orderhantering (vilka finns tillgäng-
liga i Bilaga 2 till förköpsinformationen). 

• Jag godkänner att Bolaget utför kundens order utanför en reglerad mark-
nad. 

• De finansiella instrumenten tecknas till fast pris som angivits i tecknings-
anmälan. 

• Teckning kommer att utföras så snart som möjligt förutsatt att teck-
ningsanmälan och därtill hörande dokument är korrekt ifyllda samt att 
det inte föreligger några hinder mot transaktionen enligt lagen om åt-
gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

• Teckningslikviden behandlas som redovisningsmedel för underteck-
nads räkning endast fram till det att Aqurat behöver ställa likviden till 
emittentens förfogande, vilket behöver göras i tiden före det att de 
finansiella instrumenten levereras. 

• Investeringen är förknippad med risk samt att hela det investerade 
kapitalet kan gå förlorat. 

• Den likvid som undertecknad överför till Aqurat kommer från ett konto 
i undertecknads namn eller, om så inte är fallet, att undertecknad ska 
informera Aqurat om från vems konto likviden kommer i samband med 
ingivandet av denna teckningsanmälan. Investeringen är förknippad 
med risk samt att hela det investerade kapitalet kan gå förlorat. 

• Aqurat kommer behandla personuppgifter i enlighet med vad som
anges i nedan angivna avtalsvillkor.

• Att jag tagit del av informationen om ersättningar i Bilaga 3 till förköps-
informationen.

AVTALSVILLKOR M.M.

Aqurat Fondkommission AB ("Aqurat" eller "Emissionsinstitutet") är ett auktoriserat 
värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Aqurats huvudsakliga 
verksamhet är att tillhandahålla administrativa tjänster till aktiebolag som har eller 
avser att få sina aktier och andra finansiella instrument registrerade hos värdepapper-
scentralen Euroclear Sweden. Inom ramen för denna verksamhet utför Aqurat lagre-
glerade investeringstjänster på primärmarknaden åt både emittenter och investerare.

Kunden är av Aqurat kategoriserad som en icke-professionell kund och är medveten 
om sin lagstadgade rätt att begära en annan kundkategorisering.

1. Aqurats tjänster riktar sig endast till investerare i Sverige. Aqurat 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).

2. Aqurat tillhandahåller investeringstjänsten ”utförande av order” till investerare.
Tjänsten innebär att Aqurat på kundens uppdrag, för kundens räkning och med kun-
dens medel dels förvärvar de finansiella instrument som kunden erbjudits av en 
emittent, dels levererar instrumenten till den depå som kunden har angivit i tecknings-
anmälan.

3. Aqurat levererar endast instrumenten till depå i kundens namn eller som kunden 
råder över i egenskap av försäkrad eller försäkringstagare. För att Aqurat ska kunna
leverera instrumenten måste kundens depåinstitut, eller i förekommande fall försäk-
ringsbolag, acceptera att ta emot dem och det åligger kunden att säkerställa detta.

4. Aqurat är enligt lag skyldigt att ifråga om tillhandahållande av investeringstjänster 
som avser vissa finansiella instrument inhämta uppgifter om kunden. Om kunden inte
tillhandahåller efterfrågade uppgifter kommer Aqurat inte att utföra den tjänst som 
detta avtal avser.

5. Aqurat tillhandahåller investeringstjänsten "placering av finansiella instrument utan
fast åtagande" till emittenten. Tjänsten innebär att Aqurat har åtagit sig att assistera 
emittenten vid genomförandet av emissionen i den utsträckning som har överenskom-
mits i särskilt avtal mellan Aqurat och emittenten. Avtalen mellan Aqurat och emittenter
anger i regel bl.a. att Aqurat ska tillhandahålla tjänsten utförande av order för investe-
rare i emissionen och för detta arbete ha rätt till viss ersättning. Den ersättning som
Aqurat 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.

6. Kundens order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat 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.

7. Det finansiella instrumentets huvudsakliga egenskaper och risker är angivna i Aqurats
förköpsinformation. Priset för det finansiella instrumentet framgår av teckningsanmä-
lan. Investeringen kan medföra arvoden, skatter eller andra avgifter som varken betalas
genom Aqurat eller påförs av Aqurat. Kunden ansvarar ensam för sådana kostnader.

8. Anmälningsperioden för aktuellt erbjudande framgår av teckningsanmälan samt av
den information som har publicerats i samband med erbjudandet. Instruktioner, inklu-
sive sättet för betalning och för fullgörande, samt vissa ytterligare villkor för teckning
finns på teckningsanmälan.

9. Kunden kan inte frånträda sina skyldigheter enligt detta avtal genom att säga upp
avtalet i förtid. Aqurat följer svensk lag vid marknadsföringen. Avtalsvillkor och ev.
information tillhandahålls på svenska. Aqurat åtar sig endast att kommunicera med
kunden på svenska. Information om hur klagomål framställs/behandlas och vilka möjlig-
heter som finns att få en tvist prövad utanför domstol samt om garantifonder och
liknande ersättningssystem finns i förköps-informationen.

10. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthante-
ring i samband med inlämnandet av anmälningssedeln eller vid Aqurats tillhandahål-
lande av tjänster till kunden.

11. Reklamation ska framställas utan dröjsmål. Kunden har inte rätt till någon ersätt-
ning, 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 ersättnings-
gill.

12. Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och eventuell tvist ska prövas av allmän
domstol.

13. Personuppgifter som lämnas till Aqurat eller som i övrigt registreras i samband med
uppdraget kommer att behandlas av Aqurat i enlighet med vid var tid gällande författ-
ning. Personuppgifterna kommer att samlas in och behandlas av Aqurat i syfte att Aqu-
rat 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
Aqurat begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begräns-
ning 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 tillsynsmyndig-
heten. Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för att kunden ska kunna
ingå avtal med Aqurat om utförande av order. Du/kunden är inte skyldig att tillhanda-
hålla personuppgifterna till Aqurat. Om erforderliga personuppgifter inte tillhandahålls
kommer Aqurat inte att ingå avtalet om utförande av order med kunden. Det kommer
inte att förekomma något automatiserat beslutsfattande. Aqurat är personuppgiftsan-
svarig.

För mer information hänvisar Aqurat till www.aqurat.se

*Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Juridiska 
personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier). Fysiska personer som inte har svenskt medborgaskap, eller som utöver svenskt medbor-
garskap har medborgarskap i ytterligare land i EES, behöver uppge sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) i enlighet med Artikel 6 och Bilaga 2 i 
förordning (EU) 2017/590.


