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DISCLAIMER: G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt EyeonID Group AB i samband 
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delvis grundas på uppgifterna i dokumentet.



Bakgrund och motiv
EyeonID grundades 2015 i syfte att erbjuda en teknisk plattform för tjänster avsedda att motverka de tilltagande problemen 
kring IT-säkerhet som dataintrång, bedrägerier och ID-kapningar, vilka drabbar såväl företag som privatpersoner. Plattformen 
syftar till att förebygga dessa typer av brott och tillåter kontinuerlig utveckling och paketering av proaktiva bevakningstjänster 
som Bolaget säljer och distribuerar genom partners inom primära marknadssegment som telekom, bank, försäkring och e-han-
delsindustrin. Under 2021 förvärvades det norska bolaget Bolder Sweden AB med tillhörande dotterbolag. Via förvärvet kan 
man nu även erbjuda möjlighet för användare att själva ta kontroll över sin information, hantera hur ens data delas med yttre 
organisationer samt vad ens data får användas till för ändamål. För Bolaget har förvärvet inneburit att man nu kan erbjuda en 
mer fulltäckande helhetslösning och därmed skapa fler långsiktiga partnerrelationer med större intäktsströmmar.

1 https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-market-report/

Idag sker ID-kapningar och andra sofistikerade bedrägerier kopplade till 
företags och individers närvaro på internet i en stor skala och redan un-
der 2021 beräknas den globala marknaden för cybersäkerhet att uppgå 
till 300 miljarder USD.1 Eyeonid har som målsättning att bli en tongivan-
de aktör på denna globala marknad.

EyeonID har ett flertal förhandlingar och diskussioner med potentiel-
la partners inom Bolagets primära marknadssegment med ambition att 
konvertera sådana diskussioner till kommersiella avtal, både i Sverige 
och internationellt. Samtidigt är Bolders starka innovationsagenda på 
god väg att materialiseras vilket kommer säkerställa position och affärer 
framåt. 

Bolaget genomför nu en fokusering kring kärnaffärerna i EyeonID samt 
Bolder. Fokuseringen innebär en koncentrering av verksamheten samt 
att kostnadsbasen inom EyeonID anpassas för att matcha nuvarande och 
framtida intäktsutveckling. Från sommaren 2021 kommer kostnadsba-
sen att justeras från cirka 3,2 MSEK per månad till cirka 1,8–2,0 MSEK 
per månad. Bolaget kommer ha ett större affärsfokus genom att aktivt 
leta efter partners som kan använda Bolagets effektiva produktion och 
som skapar mest mervärde för Bolaget kunder. Tillsammans bedömer 
Bolaget att åtgärderna skapar en större möjlighet att generera ett po-
sitivt kassaflöde på månadsbasis under 2022 samt därefter växa under 
kontrollerade former. Bolder, som tillfördes under sommaren 2021, be-

döms även via sitt dotterbolag AirByBolder skapa en möjlighet till att 
under 2022 nå positivt kassaflöde i denna del samtidigt som nya projekt 
i Bolders plattform kommer kunna addera ytterligare tillväxtmöjligheter. 
Potentialen på längre sikt bedöms därför som väldigt god.

Referenskunder

Bolaget har idag en meriterande kundportfölj bestående av totalt nio 
kommersiella kontrakt, exempelvis Telenor Norge och Elkjøp Nordic, 
som använder Bolagets system för att paketera säkerhetslösningar till 
sina kunder. Flera av Bolagets partner befinner sig i implementeringsfas, 
bland andra en av Spaniens största telekomoperatörer Másmóvil, Ergo, 
en dansk telekomoperatör samt ett flertal försäkringsbolag. Vidare ser 
man även en mycket lovande pipeline med åtta påbörjade kontrakts-
förhandlingar. Då partnerskapen innebär en integration av EyeonIDs 
tjänster i befintliga produktutbud blir kundförhållandet både starkt och 
långvarigt och det bedöms därför finnas en mycket god skalbarhet i 
verksamheten.
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VD har ordet
Just nu cirkulerar miljarder av människors data i felaktiga händer. Da-
taläckor som skapar tillgång till information om mig, mitt mailkonto, 
adresser, bankkonto, portkod, lösenord cirkulerar för att missbrukas. De 
senaste fallen som uppmärksammats är all data om personer som rest 
till Thailand, cirka 100 miljoner personer, T-Mobile i USA som förlorade 
kunddata om mer än 40 miljoner kunder, Norton som tappade mer än 
150 miljoner kunders data och så vidare. Under september 2021 förlora-
de Aktieinvests kunder tillgång till sina digitala konton under en tid på 
grund av pågående intrång. Värdet av vår digitala information ökar och 
vi öppnar dörrar till många av våra tillgångar utan att förstå, det bara 
händer. Att hindra data att komma i orätta händer är det bästa sättet att 
stoppa möjligheten till olycka, nästa steg är att finna en lösning hur jag 
tar kontroll och kan öka värdet baserat på min data för mig och företag 
eller samhället.

När detta skrivs så är det mer aktuellt med säkerhet för personer och fö-
retag än någonsin. Likaså är det fler artiklar och debatter om ohälsa som 
de stora sociala nätverken aktivt bidrar med. Vi förstår att algoritmerna 
är gjorda för att visa innehåll som optimerar de stora plattformarnas 
affärsmodell med dess partners och vi förstår att det skapar olika sam-
hällsproblem. Det är en obalans där förutsättningar för värdeskapande 
mellan mig som individ och företag för att nå full potential inte är på 
plats. För att lyckas med det måste man ge mig som individ och företag 
verktyg som skapar möjligheter att få ut mer potential med varandra. Det 
handlar om att skapa engagemang på mer lika villkor. Eyeon- ID Group 
med Bolder är ett bolag som har alla ingredienser att bygga ett väldigt 
framgångsrikt bolag i paradigmskiftet som vi är inne i. Tredje kvartalet 
har varit fullt med energi där mitt och teamets fokus har varit att fo-
kusera på verksamheten och samtidigt jobba igenom en turn-around i 
EyeonID som gör att vi kan bygga upp ett förtroende med aktieägare och 
skapa förutsättningar för en starkare koncern.

Genom förvärvet av Bolder-gruppen så adderas den andra dimensionen 
till en ny helhet. Bolder skapar möjligheten att låta en användare ta 
kontroll över sin egen data och bestämma vem eller vilka som han eller 
hon ska dela den med. Det innebär att vi nu kan få kontroll på aktörer/
händelser som vill ta ifrån oss vår identitet och samtidigt som det ger 
möjlighet att ta ägarskap och dela data.

EyeonID har under perioden aldrig haft så många intensiva kunddialoger 
som man har idag. Fokus är på kunder med en stark vilja att ta ansvar för 
att erbjuda ID-skydd till sina kunder och bygga en go-to-market där man 
skapar lojalitet och en grund för att skapa intäkter i olika faser.

Resan har nu börjat och vi ser med tillförsikt på framtiden.

Tomas Olsson
tf VD Eyeonid Group AB

Erbjudandet i sammandrag
Emission
Företrädesemission av aktier om cirka 26,1 
MSEK.

Villkor
För varje nio (9) befintliga aktier erhålls fyra 
(4) teckningsrätter. Varje en (1) teckningsrätt 
ger härvid rätt att teckna en (1) ny aktie.

Överteckning
En möjlig kompletterande riktad emission 
om cirka 5 MSEK kan komma att beslutas av 
styrelsen med stöd av bemyndigande i hän-
delse av stort intresse, främst till kvalificerade 
investerare, till samma kurs och med avsteg 
från företrädesrätten. 

Teckningskurs
0,25 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid
3 december – 17 december 2021.

Avstämningsdag
1 december 2021.

Handel med teckningsrätter
3 december – 14 december 2021.

Handel med BTA
Handel med BTA kommer att äga rum på NGM 
Nordic SME mellan den 3 december 2021 tills 
dess att Bolagsverket registrerat nyemissio-
nen och BTA omvandlas till aktier.

Antal aktier i erbjudandet
104 339 608 aktier.

Antal aktier innan emissionen
234 764 125 aktier.

ISIN-koder 
Stamaktie: SE0007280482 
Teckningsrätt: SE0017131659 
BTA:  SE0017131667

Aktiens kortnamn
EOID

Teckningsförbindelser
Cirka 7 MSEK, motsvarande cirka 27 procent 
av Företrädesemissionen.

Garantiåtaganden
Cirka 19,1 MSEK, motsvarande cirka 73 pro-
cent av Företrädesemissionen.

Utspädning
Utspädningen i Nyemissionen uppgår till 
cirka 30,8 procent alternativt högst cirka 34,6 
procent inklusive den kompletterande riktade 
emissionen, beräknat på nya aktier dividerat 
med utestående aktier efter Nyemissionen.



Hänvisning till upprättat Memorandum: Föreliggande material är en introduktion till Eyeonid Group och Erbjudandet om teckning av Units 
vilket offentliggjorts. Detta är ingen komplett sammanfattning av det Memorandum som upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempel-
vis innehålller 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 Memorandumet. Innan ett investeringsbeslut tas, bör Memorandumet studeras i 
detalj. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på www.eyeonid.com.

Marknad och verksamhetsbeskrivning
EyeonID skapar och utvecklar proaktiva säkerhetslösningar mot identitetskapning och bedrägerier. Via en tekniskt avancerad 
plattform för IT-säkerhet med kapacitet att identifiera ett hundratal digitala ID-handlingar, kan användare välja vilka handling-
ar de vill säkra som bland annat e-postadress, kreditkortsnummer och lösenord. Bolaget använder sig av så kallad ”scraping” 
av data för att upptäcka avvikelser och i sin tur varna användaren samt tillhandahålla rekommendationer och åtgärder för att 
förebygga att potentiella hot inträffar. Genom förvärvet av det norska bolaget, Bolder Sweden AB med tillhörande dotterbo-
lag, kan man nu även erbjuda möjlighet för användare att själva ta kontroll över sin information, hantera hur ens data delas 
med yttre organisationer samt vad ens data får användas till för ändamål. För Bolaget har förvärvet inneburit att man nu kan 
erbjuda en mer fulltäckande helhetslösning och därmed skapa fler långsiktiga partnerrelationer med större intäktströmmar. 
Kombinationen av att skydda användaren från missbruk av sin identitet samt att skapa möjlighet att äga sin data skapar en 
stark position som kommer utvecklas och integreras i olika lösningar med partner.

1 https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-market-report/
2 https://www.businesswire.com/news/home/20150804007054/en/Global-Card-Fraud-Losses-Reach-16.31-Billion#.vch
3 https://cybersecurityventures.com/hackerpocalypse-cybercrime-report-2016/

Totalt beräknas cyberkriminalitet vara en ekonomi på uppemot cirka 
10,5 miljarder dollar 2025 och det kommer därför vara en av de störs-
ta utmaningarna som organisationer och människor har att förhålla sig 
till. EU och andra myndighetsorgan, både på regional nivå och interna-
tionellt, har senaste åren gått i bräschen med att lagstifta hanteringen 
av bland annat personuppgifter, genom exempelvis GDPR, för att sätta 
press på globala aktörer, vars affärsmodeller till stor del är beroende 
av användardata att anpassa både sina affärsmodeller och system efter 
dagens verklighet. 

För EyeonID öppnar marknadsutvecklingen upp en enorm tillväxtpo-
tential att ta ned komplexiteten för företag och individer genom den 
gemensamma plattformen – som skalar inhämtning av data, distribuera 
data, analysera data där partnerna har kontroll – och ger Bolaget en unik 
position att förbättra och skapa trygghet hos både människor och orga-
nisationer. EyeonID tar en stark position där individen tillsammans med 
aktörer tillför kontinuerligt värde med varandra baserat på kombination 
av personliga data från olika sammanhang med företagets specifika in-
formation. I takt med att individen flyttar mer och mer till en digital värld 
finns EyeonID till för att hjälpa individen känna sig säker över sitt digita-
la kapital. Det innebär att ägarskapet av data ges tillbaka till användaren. 

Spridning av privata ID-handlingar och information online är ett växan-
de globalt problem. I dagsläget finns det få lösningar som förebygger 
att individ- och företagsinformation läcker ut på internet. Den globa-
la marknaden för cybersäkerhet har haft en årlig tillväxt om cirka 30 
procent mellan 2004 och 2017, med ett estimerat marknadsvärde om 
300 miljarder USD år 2021. Det motsvarande marknadsvärdet för den 
europeiska marknaden, där EyeonID för tillfället riktar sina säljinsatser, 
beräknas vara mellan 50–100 miljarder USD år 2021.1 

Under 2015–2020 uppskattas de totala förlusterna förknippade med 
kortbedrägerier uppgå till 183 miljarder USD och beräknas vara 35 mil-
jarder USD enbart för år 2020.2 Den totala kostnaden för cyberbrott es-

timeras uppgå till 6 biljoner USD år 2021.3 Bolders totala marknad är all 
världens internetanvändare. Transformationen sker hela tiden och det 
nya gemensamma Bolaget innebär uppenbara synergier för att accele-
rera försäljningen.

Vision

EyeonIDs vision är att Bolagets tjänster ska bli en naturlig del av den 
tekniska säkerhetslösningen för alla typer av organisationer som hante-
rar någon form av känslig identitetsrelaterad data. Med ett brett utbud 
av anpassningsbara paketlösningar ska Bolaget kunna erbjuda effektiva 
och säkra tjänster i storskalig volym.

Mission

EyeonID erbjuder B2B-partner, att med engagemang, skapa en ny rela-
tion till sina kunder genom att skydda deras identitet samt ge möjlighet 
att skapa nya lösningar där användaren tar kontroll över sitt data och 
själv beslutar om hur och med vem det skall delas.

Affärsmodell och målgrupper

EyeonIDs och Bolders målgrupp är primärt B2B2C där Bolagets molnba-
serade tjänster distribueras via partners som i sin tur har många kunder i 
behov av ID-skyddslösningar eller kontroll av individens data. Merparten 
av Bolagets partners bearbetar massmarknaden och de är oftast verk-
samma inom telekom, bank, försäkring eller detaljhandeln. Partners utö-
kar och förstärker därmed ofta ett redan befintligt erbjudande genom att 
slå ihop och paketera Bolagets ID-skyddstjänst i deras produktutbud. Ge-
nom att göra detta skapar de inte bara en säkrare digital tillvaro för sina 
kunder utan det är även ett bra sätt för dem att stärka sitt eget varumär-
ke och sin egen affär med nya intäktsströmmar med höga marginaler. 

www.eyeonid.com

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



Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av följande antal aktier i Eyeonid Group AB till en kurs om 0,25 SEK per aktie. 

Förnamn/Firma: Efternamn: 

Adress: 

Postnr: 

Anmälningssedel för teckning av aktier utan företräde i Eyeonid Group AB  

Person-/Org.nr: 

Land: 

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

E-post: 

VP-konto: Tecknarens telefonnr: 

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 

 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 teckningsrätter (TR) 

                                          
              -                                                             

Ort: 

Anmälan om teckning av aktier 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:            
3 – 17december  2021, 
kl.15:00 

Se memorandum för nedladd-
ning på www.eyeonid.com 
eller www.aqurat.se                                      

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

0,25 SEK per aktie      

Teckna elektroniskt via  
BankID på Aqurat.se 

 aktier á 0,25 SEK, motsvarande:              
               Antal: SEK               

               

                                          
                                                                     

Personnummer: NID-nr:* 
                                          
                                       -                       

Förnamn: Efternamn: 

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, 

egenskaper och mål med investeringen. Vill du ändå genomföra investeringen?  
 
*Baskunskap: Grundläggande kunskap om noterade aktier, 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.  

Passandebedömning 
Ett emissionsinstitut är skyldigt att inhämta uppgifter om investerarens risktolerans, riskvilja och placeringshorisont i syfte att kontrollera om de instrument som distri-
bueras 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 vå-rnadshavare, ska fråga 1 besvaras utifrån 
företrädarens perspektiv, medan frågorna 2-5 ska besvaras utifrån kundens perspektiv. 

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.  


