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INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I MONIVENT AB
INFÖR NOTERING PÅ SPOTLIGHT STOCK MARKET

SUPPORTING
GENTLE VENTILATION
OF NEWBORNS

VIKTIG INFORMATION

Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till Monivent AB:s (”Monivent”) prospekt och innehåller
inte nödvändigtvis all information för att ett investeringsbeslut ska fattas. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte
tolkas som ett godkännande av de värdepapper som erbjuds. Investeraren rekommenderas att ta del av prospektet, som finns att tillgå
på Monivents webbplats (www.monivent.se) innan ett investeringsbeslut fattas, för att ta del av de potentiella risker som förknippas med
beslutet att investera i värdepapperen. Monivent AB, org.nr 556956-5707.

www.monivent.se

Monivent erbjuder en unik lösning med tydlig
konkurrensfördel för ett viktigt problem
Monivent tillhandahåller genom sin verksamhet
medicintekniska produkter i syfte att förbättra
vården av nyfödda i behov av andningshjälp.
PROBLEMET

Mellan 3 och 6 procent av alla barn som föds börjar inte andas
av sig själva, utan behöver tas till ett så kallat barnbord där all
utrustning som används för återupplivning finns tillgänglig.
Vid barnbordet gör vårdpersonal allt som krävs för att försöka
syresätta den nyfödda, genom att manuellt pumpa ner luft i
barnets lungor med hjälp av utrustning som genererar luftflöde.
Detta är en kritisk process. Otillräckliga volymer och därmed
ineffektiv ventilering, kan leda till förlängt trauma och öka
behovet av mer invasiva behandlingsmetoder. I värsta fall kan
för liten luftvolym leda till brist på syre och orsaka hjärnskador.
För stor luftvolym kan däremot leda till kronisk lungskada och
nedsatt lungkapacitet under hela livet men kan även leda
till hjärnblödning. Idag finns inget bra sätt att bedöma hur
mycket luft det nyfödda barnets känsliga lungor tillförs, utan
vårdpersonalen måste till stor del förlita sig på erfarenhet och
fingertoppskänsla. Detta är ett välkänt problem som bekräftats av
flera vetenskapliga publikationer och dessutom en klinisk studie
gjord av grundarna till Monivent. Studien, som undersökte tryck
och volymer vid manuell ventilering av ett antal nyfödda, visade
på stora variationer i uppmätta volymer, vilka många gånger låg
långt över rekommenderat intervall – ett alarmerande resultat
som blev startskottet till Monivent.

LÖSNINGEN

Monivent har utvecklat en unik och patenterad lösning som
mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en
sensormodul. Data skickas trådlöst till en extern monitor.
Denna unika och uppskattade produktegenskap gör att
ytterligare slangar och sladdar kan undvikas på barnbordet.
Ansiktsmasken tillsammans med sensormodulen kopplas till
befintlig utrustning som genererar luftflöde till barnet, vilket
innebär minimal påverkan på dagens rutiner. När luftflödet
passerar genom mask och sensormodul bildas en mätbar
tryckdifferens, som genom bolagets egenutvecklade algoritmer
kan omvandlas till exakta flöden och volymer. En målvolym
presenteras på monitorn där nivåer utanför rekommenderat
intervall illustreras med en tydlig färgindikation. Motsvarande
färgindikering syns även på sensormodulen i ansiktsmasken,
vilket tillåter vårdgivaren att erhålla informationen utan att titta
på skärmen och kan därmed helt fokusera på barnet. Kort sagt
får vårdgivaren i realtid veta om spädbarnet ges rätt mängd luft,
alternativt om mängden luft ska ökas eller minskas.
Monivent har två produkter i sin produktportfölj, Monivent
Neo100 och Monivent Neo Training. Monivent Neo Training är
utvecklad med enklare komponenter och med syftet att erbjuda
en billigare version för träning av vårdpersonal medan Monivent
Neo100 är utvecklad för att klara de regulatoriska krav som
finns för en produkt som används i klinisk miljö.

INVESTMENT HIGHLIGHTS
• Unik lösning med tydlig konkurrensfördel

för ett viktigt problem: Monivents huvud
konkurrent utgörs idag av manuell ventilering
utan monitorering och volymmätning.
Intervjuer och möten med vårdgivare, liksom
flera kliniska studier och djurstudier, bekräftar
att det föreligger ett stort behov av att kunna
mäta volymer vid manuell ventilering av
nyfödda.

• Attraktiv affärsmodell och hög

marknadspotential: Affärsmodellen bygger
på initial försäljning av systemet som helhet
samt tillkommande försäljning av sensormodul
vilken regelbundet måste bytas ut samt
engångsartiklar i form av ansiktsmask och
adapter. Den addresserbara marknaden för
initial försäljning av systemet uppskattas uppgå
till cirka 2,9 miljarder SEK, återkommande
intäkter från tillkommande försäljning
uppskattas till cirka 300 miljoner SEK per år.

• Kommande marknadslansering av första

produkten för klinisk användning: Monivent
Neo Training har redan sålts till och används
av sjukhus i Norge, England, Frankrike, Schweiz
och Australien. Sedan pre-lanseringen av
Monivent Neo100 under hösten 2019 har
bolaget upplevt ett stort intresse från potentiella
distributionspartners avseende försäljning av
produkten och har redan erhållit letters of intent
från tongivande neonatologer. Bedömningen är
att en riktad och selektiv marknadslansering av
Monivent Neo100 kommer att kunna ska under
andra kvartalet 2020.

ERBJUDANDET I
SAMMANDRAG
Teckningstid:
6 – 20 februari 2020.
Units:
En (1) unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri
teckningsoption av serie TO 1.

MÅLSÄTTNINGAR
2020
• CE-märkning av Monivent Neo100

Teckningskurs:
Teckningskursen är 21,75 SEK per unit.
Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt (priset per
aktie uppgår således till 7,25 SEK).

• Produktlansering av Monivent Neo100

Teckningspost:
Minsta teckningspost är 250 units vilket motsvarar
5 437,50 SEK.

• Monivent Neo100 tillgänglig för
försäljning på utvalda marknader i EU

Antal aktier innan emission:
2 631 360 aktier.
Teckningsförbindelser:
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt
cirka 11,6 MSEK (motsvarande cirka 60 procent av
emissionsvolymen).
Emissionsvolym:
Erbjudandet består av upp till 2 723 598 aktier och
totalt upp till 907 866 teckningsoptioner av serie TO 1,
motsvarande kontantbetalning av respektive cirka 19,7
MSEK (för teckning av units) och cirka 7,4 MSEK (för
teckning av aktier baserade på teckningsoptionerna).
Vid fulltecknad företrädesemission och fullt utnyttjande
av teckningsoptionerna tillförs Monivent totalt cirka 27,2
MSEK före emissionskostnader.
Värdering (pre-money):
Cirka 19,1 MSEK.
Notering på Spotlight Stock Market:
Aktien i bolaget är planerad att noteras på Spotlight
Stock Market. Första dag för handel är beräknad att bli
den 17 mars 2020.

Villkor för teckningsoptioner
av serie TO 1 i sammandrag
Nyttjandeperiod:
11 februari – 4 mars 2021.
Pris för nyttjande:
Varje teckningsoption berättigar tecknaren att teckna en
(1) ny aktie i Monivent för 8,20 SEK per aktie.
Emissionsvolym:
Om företrädesemissionen av units blir fulltecknad
kommer totalt 907 866 teckningsoptioner av serie TO 1
att emitteras. Teckningsoptionerna kan tillföra bolaget
totalt cirka 7,4 MSEK före emissionskostnader, i det fall
samtliga teckningsoptioner nyttjas.

• Initiera studier för marknadsförings
stöd tillsammans med kliniska
samarbetspartners

• Första försäljningen av Monivent
Neo100
• Utvärdera och påbörja nästkommande
R&D-projekt för att bredda
produktportföljen
• Monivent Neo Training tillgänglig för
försäljning i Nordamerika
• Inleda regulatorisk process med
avseende på produktgodkännande av
Monivent Neo100 i USA
• Etablera nödvändiga processer
och resurser för att uppfylla nytt
medicintekniskt regelverk i EU (MDR)
• Utöka personalstyrkan inom
försäljning och produktion

2021
• Utöka marknadsaktiviteter för
Monivent Neo100
• Bredare marknadsintroduktion av
Monivent Neo100 i EU och i Australien
• Monivent Neo100 CE-märkning i
enlighet med MDR (Medical Devices
Regulation)
• Monivent Neo100 tillgänglig för
försäljning i Kanada
• Addera interna marknads- och
försäljningsresurser

2022
• Monivent Neo100 tillgänglig för
försäljning i USA
• Addera försäljningschef USA
• Uppnå positivt kassaflöde

VD Karin Dahllöf har ordet
Monivent utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter ämnade att förbättra
vården av nyfödda i behov av andningshjälp. Vi befinner oss nu i en mycket spännande fas
med både notering på Spotlight Stock Market och marknadslansering av bolagets första
produkt för klinisk användning planerade under första halvan av 2020.
När ett nyfött barn inte börjar andas är det bråttom.
Sjukvårdspersonalen måste agera snabbt – inom en minut
bör barnet få hjälp att börja andas. Situationen är inte
ovanlig, men ofta väldigt stressig. Personalen måste vara
beredd att pumpa ner luft i det nyfödda barnets lungor. Det
sker antingen med hjälp av en blåsa som pumpas för hand
eller en maskin som automatiskt flödar luft – i båda fallen
måste luftflödet justeras manuellt. Får barnet för stor volym
luft kan det få bestående vävnadsskador på lungorna eller
till och med hjärnblödning. Får det för lite luft tillförs inte
tillräckligt med syre med risk för hjärnskada. Idag finns det
inget bra verktyg som visar volymen som ges till barnet.
Vårt kompetenta team, med omfattande kunskap och
erfarenhet inom området, har därför tagit fram en unik och
patenterad lösning som mäter luftflödet till barnet direkt i
den ansiktsmask som används för att förse barnets lungor
med luft. Luftflödet mäts genom sensorer i ansiktsmasken
som trådlöst skickar data till en extern monitor. En målvolym
presenteras på monitorn där nivåer utanför rekommenderat
intervall illustreras med en tydlig färgindikation. Motsvarande
färgindikering syns även på sensormodulen i ansiktsmasken,
vilket gör att vårdgivaren kan ta del av informationen utan att
titta på skärmen och kan därmed helt fokusera på barnet.
Vårdgivaren får på detta vis omedelbar och kontinuerlig
återkoppling och kan göra nödvändiga justeringar och
därmed säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam
behandling.
Monivent befinner sig just nu i en mycket intensiv fas.
Vi har redan en produkt på marknaden, Monivent Neo
Training, avsedd för träning och utbildning och fullt fokus
på att färdigställa versionen för användning på nyfödda i
förlossningsrummet, Monivent Neo100. Vår bedömning är
att en riktad och selektiv marknadslansering av Monivent
Neo100 kommer att kunna ske under det andra kvartalet
2020. Det är även mycket glädjande att trots att produkten
ännu inte är tillgänglig för kommersiellt bruk har vi redan
erhållit letters of intent från tongivande neonatologer efter

att ha prelanserat produkten under hösten 2019. Vi upplever
ett stort intresse från potentiella distributionspartners
avseende försäljning av båda produkterna. Monivent Neo
Training har redan sålts till och används av sjukhus i Norge,
England, Frankrike, Schweiz och Australien.
Det råder ingen tvekan om att vi verkar inom ett
väldigt viktigt segment med produkter som har hög
marknadspotential. Vi har en attraktiv affärsmodell som
bygger på en initial försäljning av systemet som helhet till
främst förlossnings- och neonatalavdelningar. Ett komplett
system inkluderar monitor och mjukvara, laddningsstation
samt sensormoduler. Ansiktsmask och adapter till befintliga
ansiktsmasker kommer att säljas som engångsartiklar och
sensormodulen kommer regelbundet att behöva bytas ut.
Uppskattningsvis behandlas årligen 250 000 till 500 000
nyfödda med manuell ventilering på cirka 6 400 sjukhus på
våra målmarknader i Europa och Nordamerika. Vi beräknar
att varje sjukhus i genomsnitt har fem så kallade barnbord
där all utrustning som används för återupplivning finns
tillgänglig. För oss innebär detta en beräknad adresserbar
marknad för en initial installation av systemet som motsvarar
2,9 miljarder SEK. Med nuvarande förväntad prissättning
beräknar vi att tillhörande, återkommande försäljning av
ansiktsmasker, adaptrar och sensormoduler kan uppgå till
cirka 300 miljoner SEK per år. Dessutom finns det ytterligare
affärsmöjligheter genom OEM-lösningar baserat på bolagets
teknologi.
Vi genomför nu en emission av units om initialt cirka 20
MSEK före emissionskostnader, som är säkerställd till
cirka 60 procent inför notering på Spotlight Stock Market.
Noteringen av Monivent är ett logiskt och strategiskt viktigt
steg i bolagets fortsatta utveckling. Genom finansieringen i
samband med noteringen kommer bolaget att tillföras det
rörelsekapital som krävs inför kommande expansion av
verksamheten. Jag vill hälsa dig varmt välkommen att som
aktieägare följa med på den spännande resa vi har framför
oss, när vi nu närmar oss lansering av en produkt som
verkligen kan göra skillnad för våra minsta patienter.
Karin Dahllöf – VD, Monivent AB

”Jag vill hälsa dig varmt välkommen att som aktieägare följa med på den
spännande resan vi har framför oss, när vi nu närmar oss lansering av en
produkt som verkligen kan göra skillnad för våra minsta patienter.”

Anmälningssedel för teckning av units i Monivent AB
Teckningstid: 6 februari – 20 februari 2020 kl. 15.00
Pris per unit:

21,75 SEK

Tilldelning:

Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota.

Likviddag:

Enligt instruktion på avräkningsnota.

Teckning av units kan även ske
elektroniskt med Bank-ID eller NemID
på www.sedermera.se

Vid en bedömning av Monivent 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.
Prospektet finns att ladda ner på www.monivent.se, www.spotlightstockmarket.com och på www.sedermera.se. Betalning skall ej ske i
samband med anmälan. Eventuell tilldelning av units meddelas via avräkningsnota.

1. Undertecknad anmäler sig för teckning av följande antal units i Monivent AB till en teckningskurs om
21,75 SEK per unit. Varje unit består av tre (3) aktier à 7,25 SEK samt en (1) vederlagsfri teckningsoption
av serie TO 1. Minsta teckningspost är 250 units (motsvarande 5 437,50 SEK).

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

Antal units

2. Fyll i vart tilldelade units skall levereras, VP-konto eller depå - ange endast ETT alternativ:
VP-Konto/Servicekonto

Bank/Förvaltare

0 0 0
Depånummer

Bank/Förvaltare

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? (Observera, om du redan besvarat penningtvättsfrågorna inom de senaste två åren behöver du inte göra detta igen).
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 eller NemID på www.sedermera.se.
5. Fyll i namn och adressuppgifter (VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT)
Efternamn/Firma

Förnamn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress (gata, box eller motsvarande)

Telefon dagtid

NID-nummer/LEI*

Postnummer

Land (om annat än Sverige)

E-post (obligatoriskt då avräkningsnota skickas via e-post)

Ort och datum

Ort

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

* NID-nummer är ett nationellt ID för fysiska personer som krävs för att köpa, sälja, delta i nyemissioner eller flytta värdepapper. NID är kopplat till ditt medborgarskap och har du enbart ett
svenskt eller danskt medborgarskap är NID det samma som ditt personnummer (12 siffror) /CPR med landskod före (SE för Sverige och DK för Danmark). För personer med dubbla medborgarskap
hänvisas till lokal bank för hjälp.
LEI är en global identifieringskod för juridiska personer som krävs för att köpa, sälja, delta i nyemissioner eller flytta värdepapper. Ansökan om LEI-kod kan i regel göras med hjälp av en bank, men
det går att göra direkt via de institutioner som tillhandahåller LEI-kod. Vilka de institutionerna är framgår av the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

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 prospektet 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 prospekt, 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 units enligt de villkor som framgår av prospekt utgivet av styrelsen i Monivent AB i januari 2020;
• Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel;
• Att tilldelning av units 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: Monivent
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64,
211 22 Malmö

E-post:

issuingservices@sedermera.se
(inskannad anmälningssedel)

Fax:

040-54 90 79

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.
Har du några frågor om hur du ska fylla i blanketten? Ring oss gärna på telefonnummer 040 – 615 14 10, så hjälper vi dig.
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

Kapitalinkomster

Företagsintäkter

Bonus

Placeringar

Lön/pension

Arv/gåva

Fastighets-/företagsförsäljning

Annat – vänligen ange:

3. Hur stort belopp planerar du/bolaget att investera via Sedermera årligen?
1-50 000 kr

150 000-500 000 kr

1 000 000-3 000 000 kr

5 000 000 kronor eller mer.

50 000-150 000 kr

500 000-1 000 000 kr

3 000 000-5 000 000 kr

Vänligen ange belopp:

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 eller land för vilket EU eller FN beslutat om sanktioner
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, Nordkorea, Sri Lanka, Pakistan, Trinidad och Tobago eller land för vilket EU eller FN beslutat om sanktioner?
Ja

Nej

Om svaret är ja, ange land:

UNDERSKRIFTER
Blanketten ska undertecknas och sedan sändas, tillsammans med eventuell behörighetshandling (såsom registreringsbevis eller fullmakt), till issuingservices@sedermera.se.
Vidimerad identitetshandling skall tillsändas Sedermera Fondkommission per post till Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö. (Giltiga identitetshandlingar: svenskt pass, svenskt
körkort eller identitetskort utfärdat av en svensk myndighet eller svenskt certifierat identitetskort. För personer som saknar svensk identitetshandling är endast pass eller
EU-körkort giltigt).
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

Partens underskrift/behöriga företrädare

Namnförtydliganden

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

