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Sammanfattning av inbjudan till teckning av
aktier i Biotech-IgG AB (publ) 3-17 mars 2014

År 2011 certifierat enligt

ISO 9001:2008

Erbjudandet i korthet
Teckningstid:
3 mars - 17 mars 2014

Företrädesrätt till
teckning
Den som på avstämningsdagen
21 februari 2014 är registrerad
som aktieägare i Biotech-IgG AB
(publ) är berättigad att för elva
(11) gamla aktier av serie B i
Bolaget teckna sju (7) nya aktier
av serie B.

Teckning utan
företrädesrätt
Teckning av aktier av serie B
utan företrädesrätt, sker i poster
om 20 000 aktier och skall ske
under samma tidsperiod som
teckning med företrädesrätt
dvs under perioden 3 mars till
17 mars 2014.

Biotech-IgG koncernen
- med sjukvårdsdiagnostik och LifeScience i fokus
Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik
samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin.

Vision
Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av
immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett
sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion
och utveckling proteiner, främst antikroppar.

Hänvisning till memorandum
Fullständigt memorandum finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida
www.biotech-igg.com och på www.aktietorget.se

Emissionskurs
De nya aktierna emitteras till en
kurs om 0:25 kronor per aktie
av serie B.
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Biotech-IgG AB (publ)
Org nr 556529-6224
Säte: Lund
Adress:
Odarslövsvägen 50
225 92 Lund
Tel: 046-12 37 40
Fax: 046-12 37 60
Web: www.biotech-igg.com
Mail: info@biotech-igg.com
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Emissionsvolym
Aktiekapitalet skall öka med
högst 2 600 808,00 kr till
högst 6 687 792,20 kr genom
nyemission av högst 52 016
160 aktier av serie B (med ett
kvotvärde på 0,05 kr per aktie).
Vid fulltecknad nyemission
tillförs bolaget en likvid om
högst 13 004 040,00 kr före
emissionkostnader
vilka
uppskattas till cirka 250 tkr. De
nyemitterade aktierna kommer
vid fulltecknad emission att
utgöra 63 % av röster och
kapital.
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Kursutveckling (blå) samt omsättning för Bolagets aktie (BIGG B)
(turkos) från 2012-11-30 till 2014-02-24. Källa: AktieTorget

Bakgrund och motiv
År 2010-2011 har Koncernen genomgått en lång rad kostnadsbesparingar som har syftat till att göra
verksamheten stabilt lönsam. Moderbolagets produktutvecklingsfas är nu i huvudsak avslutad, vilket
har gjort att moderbolagets FoU-relaterade kostnader har kunnat sänkas signifikant samtidigt som alla
tillgängliga resurser ägnas åt marknads- och försäljningsarbete.
Från och med år 2011 strävar Biotech-IgG mot att erbjuda ett komplett utbud av produkter för
sjukvårdsdiagnostik och LifeScience produkter och sedan början av år 2012 med fokus på den Skandinaviska
hemmamarknaden. Koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska aktören som erbjuder ett
komplett sortiment av sjukvårdsdiagnostiska och LifeScience produkter till sjukvården och som även
erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom
analys, produktion och utveckling av proteiner, främst antikroppar. Efter beslut på extra bolagsstämma 17
mars 2011 har Bolaget bytt namn från Chemel AB till Biotech-IgG AB.
Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla ett belopp på 13,0 Mkr för att utvidga koncernens
marknads- och försäljningsverksamhet fram till att positivt kassaflöde genereras samt för uppbyggnad av
en buffert. Genom att Bolaget i förestående nyemission tillförs ökade finansiella resurser om högst 13,0 Mkr
före emissionskostnader, som beräknas uppgå till ca 250 tkr, ges Bolaget goda möjligheter att långsiktigt
kunna förstärka bolagets finansiella ställning samt att utvidga antalet leverantörer och produkter. Av
emissionslikviden vid fulltecknad nyemission och enligt följande prioritetsordning uppskattas ca 3 MSEK
för att förstärka försäljningen och övrigt som en buffert på lång sikt.

VD HAR ORDET
I mina tidigare VD-ord har jag
vid flera tillfällen framhävt att
vår ambition är att bygga upp
Biotech-IgG till en ledande
Skandinavisk koncern inom
sjukvårdsdiagnostik och Life
Science. Det är därför jag med
stor glädje kan konstatera att
mina medarbetare för andra
kvartalet i rad (Q3 och Q4) år 2013
lyckades leverera koncernens
bästa kvartalsnettoomsättning
för verksamhetsåren 2012 och
2013. Sammantaget har koncernens årliga omsättning ökat med 30
% från 2,63 MSEK för år 2012 till 3,41 MSEK för år 2013. Jag ser
med tillförsikt på denna positiva trend eftersom koncernen ännu
inte går med vinst, men bedömer att bolagets utveckling definitivt
pekar åt rätt håll. Koncernens resultat för år 2013 blev -3,83 MSEK
jämfört med -3,35 MSEK för år 2012, vilket framför allt förklaras
av ökade personalkostnader för försäljningsorganisationen. Min
bedömning är att Biotech-IgG koncernen nu står inför en rejäl
försäljningsökning, vilket är ett resultat av koncernens ambition att
expandera både försäljningsorganisation och produktportfölj.

Biotech-IgG:s offensiv börjar leverera resultat
I mitten av första kvartalet 2013 påbörjades en planenlig intensiv
bearbetning av den Skandinaviska marknaden. Parallellt med att våra
säljare besöker kunder deltog vi vid följande mässor och utställningar
(besök vår hemsida www.biotech-igg.com för bildcollage):
• 8 mars: Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) Annual
Meeting, Hotel Nyborg Strand, Danmark
• 20 mars: Dansk Mikrobiologi Selskab (DMS), Panum Institut, Danmark
• 21-22 mars: Radiochemistry Annual Meeting, AF-borgen, Lund, Sverige
• 8-10 april: Mikrobiologiskt vårmöte, Örebro Conventum, Sverige
• 23-25 april: Klinisk Kemi Vårmöte, Skövde, Sverige
• 30 april-2 maj: Danske Selskab Klinisk Biochemi (DSKB), Ringsted, Danmark
• 14-15 maj: Medica Expo 2013, Stockholm Mässan, Sverige
• 4-5 june: Norwegian Virology, Tromsö, Norway
• 5-8 september: Nordic Society of Clinical Microbiology and
Infectious Diseases (NSCMID), Århus, Danmark
• 20-23 november: Medica 2013, Düsseldorf, Tyskland
Koncernens nettoomsättning för perioden Q4 2013 uppgick till
1 295 tkr (772 tkr). Redan under Q3 2013 kunde BiotechIgG AB:s försäljningsoffensiv antas signifikant börja påverka
nettoomsättningen i positiv riktning, något som bekräftades under
Q4 2013 (se graf nedan).
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I koncernen arbetar vi både med framtagandet av nya egna OEMprodukter samt nya distributionsavtal med leverantörer som ger oss
rätt att sälja externa produkter på den Skandinaviska marknaden.
Kundmålgruppen är akutmottagningar, intensivvårdsenheter,
pediatriska avdelningar samt vårdcentraler. Snabbare resultat
förbättrar behandlingen av patienter, förhindrar spridning av
sjukdomar och sparar kostnader inom hälso- och sjukvården.
Den 8 januari 2013 lyckades Biotech-IgG i hård konkurrens med
flera större aktörer sluta ett avtal med det amerikanska bolaget
Biofire Diagnostics, Inc. (Salt Lake City, Utah, USA) gällande exklusiv
distribution av FilmArray® System i Sverige och Danmark. Detta visar
på det höga förtroende som internationella leverantörer har för vår
Skandinaviska försäljningsorganisation. Biotech-IgG AB tecknade
i december 2013 ett avtal med ett svenskt sjukhus om försäljning
av ett FilmArray®-instrument samt tillhörande förbrukningsartiklar
under 2013-2014. Ordern är den första på den svenska marknaden
för FilmArray®-systemet och kommer uppskattningsvis att under
2013-2014 generera en sammanlagd fakturering på upp till 1,2 Mkr.
En ytterligare nyhet är att Biotech-IgG
den 27 september 2013 blev antaget som
medlemmar i den europeiska In Vitro
Diagnostik (IVD) grupperingen DiaMondiaL.
Medlemskapet innebär att Biotech-IgG
AB får rätt att representera och exklusivt distribuera DiaMondiaL:s
produkter på de svenska, danska, finska och norska marknaderna.
DiaMondiaL (www.diamondial.com) är en så kallad European
Economic Interest Grouping (EEIG), som underlättar och utvecklar
affärsmöjligheter för dess medlemmar genom tillhandahållande
och skapande av gemensamma resurser, aktiviteter och kunnande.
DiaMondiaL har genom sina 10 medlemmar ett brett samarbete
inom IVD-området samt fungerar även som producent och
distributör av ett flertal egna IVD-produkter, vilka medlemsföretagen
har exklusiv rätt till försäljning av på sina respektive marknader.
DiaMondiaLs medlemsföretag har en sammanlagd försäljning på
över 300 miljoner Euro, sysselsätter tillsammans över 1000 personer
och är representerade i över 30 europeiska länder.

Biotech-IgG koncernens kommande utveckling
Biotech-IgG arbetar målmedvetet med att utöka antalet
distributionsavtal och leverantörer för expansion av verksamheten
och ser avtalet med Biofire Diagnostics Inc. samt DiamondiaL som
de första i raden av nya lovande affärsmöjligheter för en ökad
nettoomsättning under 2014. Vår målsättning är att i ett snabbt
tempo fortsätta att öka nettoomsättningen så att Koncernens
resultat blir positivt. Vi bedömer att den konjunkturnedgång och
finansiella oro som råder globalt inte kommer att påverka BiotechIgGs möjligheter nämnvärt eftersom bolaget verkar inom hälso- och
sjukvårdssektorn som är en relativt konjunkturokänslig bransch.
Jag vill avsluta med att tacka Biotech-IgG:s aktieägare för deras
finansiella stöd utan vilket bolaget inte hade kunnat utvecklas. En
kombination av en framgångsrik kapitalanskaffning och bolagets
försäljningsinsatser ökar Biotech-IgG:s möjligheter att inom en snar
framtid kunna uppvisa ett positivt resultat för koncernen.
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TECKNINGSVILLKOR OCH ANVISNINGAR
Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Biotech-IgG AB (publ) är berättigad att för elva
(11) gamla aktier av serie B i Bolaget teckna sju (7) nya aktier av serie B.

Emissionskurs
De nya aktierna emitteras till en kurs om 0:25 kronor per aktie av serie B.

Emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission, Emissionstjänster, (Importgatan 4, 262 73 Ängelholm. Växel: 0431-47 17 00.
Fax: 0431-47 17 21, www.sedermera.se) sköter endast likvidhantering/VPC transaktioner.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”tidigare VPC AB”), Box 191, 101 23 Stockholm, för fastställande
av vilka aktieägare som är berättigade att erhålla teckningsrätter för aktier är 21 februari 2014 (sista dag för
handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätt är 18 februari 2014 och första dag för handel exklusive rätt att
erhålla teckningrätter är 19 februari 2014).

Teckningstid
Teckningstiden är 3 mars till 17 mars 2014.

Redovisning från Euroclear (VPC)
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear
Sweden AB för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller emissionsredovisning avseende erhållna
teckningsrätter med vidhängande inbetalningsavi och emissionsmemorandum samt för teckning med
företräde. VP-avi avseende inbokning av teckningsrätter på aktieägares aktiekonto (“VP-konto”) kommer ej
att skickas ut.

Förvaltar- eller förmyndarregistrerade samt pantsatta aktier
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare, erhåller ingen
emissionsredovisning från Euroclear Sweden och ingen anmälningssedel. Anmälan om teckning och
betalning skall istället ske enligt anvisningar från förvaltaren. För den som är upptagen i den i anslutning till
aktiebokens särskilt förda förteckningen över panthavare med flera kommer panthavaren eller förmyndaren
meddelas separat. För att alla aktieägare skall kunna ta del av bolagets information kring erbjudandet
kommer memorandumet skickas ut till samtliga aktieägare.

Offentliggörande
Emissionsresultatet kommer att offentliggöras via pressmeddelande senast den 21 mars 2014.

Teckningsrätter
För en (1) befintlig aktie av serie B i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålles en (1) teckningsrätt.
Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya aktier av serie B i bolaget. Efter teckningstidens
utgång blir ej utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Dessa kommer därefter
avregistreras från VP-kontot utan avisering. För att förhindra att ni förlorar värdet på era teckningsrätter
måste ni utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier i Bolaget, sälja eller överlåta teckningsrätterna.
Teckningsrätterna kan säljas senast den 12 mars 2014 och teckning med företräde kan ske senast den 17
mars 2014.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter (av serie B) kommer att ske under perioden 3 mars till 12 mars 2014. Handeln
sker på handelsplatsen AktieTorget.

Courtage
Courtage utgår ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt sker genom samtidig kontant betalning enligt anvisningar på antingen
emissionsredovisningen eller “Särskild anmälningssedel I”. Anmälan är bindande. Observera att teckning
genom utnyttjande av samtliga erhållna teckningsrätter skall ske senast 17 mars 2014, kl 15:00 med den
av Euroclear (VPC) förtryckta inbetalningsavin. Teckning genom betalning skall göras antingen med den
förtryckta inbetalningsavin eller med Särskild anmälningssedel I – enligt fastställt formulär i enlighet med
följande alternativ:
• I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter av serie B utnyttjas för teckning skall endast
den förtryckta inbetalningsavin användas. Särskild anmälningssedel I skall ej användas. Kvittens sker på avin.
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• I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter ej utnyttjas eller då förvärvade
teckningsrätter utnyttjas skall teckning genom betalning ske med Särskild anmälningssedel I som underlag.
Kvittering sker då på den särskilda anmälningssedeln och inbetalningsavin används ej.
Särskild anmälningssedel I kan erhållas hos Sedermera Fondkommission, Emissionstjänster, Växel: 043147 17 00, Fax: 0431-47 17 21, e-post: nyemission@sedermera.se. Felaktigt ifyllda anmälningssedlar samt
anmälningssedlar där teckningsrätter saknas kommer ej att beaktas.

Teckning utan företrädesrätt
För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas äger styrelsen rätt att – inom ramen för emissionens
högsta belopp – bestämma om tilldelning av aktier som tecknats utan företräde (subsidiär tilldelning) till
bolagets aktieägare och övriga intressenter. Teckning av aktier av serie B utan företrädesrätt, sker i poster
om 20 000 aktier och skall ske under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt det vill säga under
perioden 3 mars till 17 mars 2014.
Intresseanmälan om att förvärva aktier av serie B genom teckning utan företrädesrätt skall göras på Särskild
anmälningssedel II som finns tryckt längst bak i detta emissionsmemorandum. Anmälningssedeln skall vara
Sedermera Fondkommission tillhanda senast den 17 mars 2014, kl 15.00. Endast en anmälningssedel per
tecknare kommer att beaktas (i det fall flera har skickats in kommer enbart den sista att beaktas). Anmälan
om teckning av aktier utan företrädesrätt är bindande.
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av
avräkningsnota. Något meddelande förutom offentliggörandet via bolagets hemsida senast 21 mars 2014
utgår ej till dem som inte erhållit tilldelning. Aktier som tilldelas utan företräde skall betalas kontant enligt
avräkningsnota. Likviddag är 25 mars 2014.

Erhållande av betald tecknad aktie (BTA)
Aktierna registreras hos Euroclear Sweden AB så snart detta kan ske, vilket innebär några bankdagar efter
teckningstidens utgång. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda
tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tills emissionen är registrerad hos Bolagsverket kommer
aktierna registreras som BTA. Registreringen hos Bolagsverket beräknas ske i mitten av april 2014. Det
kommer inte att skickas någon avi från Euroclear Sweden AB vid växlingen mellan BTA till aktier av serie B.

Aktieägare bosatta utanför Sverige
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna aktier av serie B i emissionen kan
vända sig till Sedermera Fondkommission på ovanståedne telefonnummer för information om teckning och
betalning. Observera att erbjudandet enligt detta memorandum inte riktar sig till personer som är bosatta
i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter
ytterligare memorandum, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Betalning från
utlandet skall erläggas till Sedermera Fondkommission:s bankkonto hos Swedbank: BIC: SWEDSESS
IBAN nr: SE47 8000 0816 9591 4651 2752.

Emissionsvolym
Aktiekapitalet skall öka med högst 2 600 808,00 kr till högst 6 687 792,20 kr genom nyemission av högst
52 016 160 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,05 kr per aktie). Vid fulltecknad nyemission tillförs
bolaget en likvid om högst 13 004 040,00 kr före emissionkostnader vilka uppskattas till cirka 250 000 kr. De
nyemitterade aktierna kommer vid fulltecknad emission att utgöra 63 % av röster och kapital.

		

Kort om AktieTorget:
AktieTorget har fokus på växande entreprenörsledda företag. AktieTorget erbjuder bolagen hög service, låga priser
och ett väl anpassat regelsystem som ger ett gott investerarskydd.
AktieTorget
tillhandahåller
ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt
för banker och fondkommissionärer anslutna till Norexbörserna.

Utdelning

AktieTorget har sedan den 1
november 2007 Finansinspektionens tillstånd som värdepappersrörelse för drift av
handelsplattform. AktieTorget
står därmed under inspektionens tillsyn. Tidigare var
AktieTorget en auktoriserad
marknadsplats.

Aktierna berättigar till utdelning från och med innevarande verksamhetsår 2014. I händelse av att
vinstutdelning blir aktuell kommer denna att ombesörjas av Euroclear Sweden AB. Bolaget har inte någon
avsikt att lämna utdelning de närmaste åren.

AktieTorget AB ägs helt av AktieTorget Holding AB.

Tilldelning
Vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla aktieägare tilldelning med samtliga aktier man tecknat
sig för. Vid överteckning av de aktier som inte har tecknats med stöd av företrädesrätt skall tilldelning av
aktier fördelas mellan tecknarna i förhållande till de aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske
skall lottning tillämpas.

Marknadsnotering
Bolagets aktier av serie B (BIGG B med ISIN-kod SE00002837955) är sedan 2010-05-03 noterade på
handelsplatsen AktieTorget. En handelspost omfattar 1 aktie.
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Särskild anmälningssedel II

Biotech-IgG

Anmälningssedel för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter i Biotech-IgG AB (publ)
Erbjudandet:					

Skickas till:			

Alternativt till:

Teckningstid: 3 mars - 17 mars 2014 			
Sedermera Fondkommission 		
Fax: +46-(0)431 - 47 17 21
Teckningskurs: 0,25 SEK per B-aktie 			
Emissionstjänster			
E-post: nyemission@sedermera.se
Betalning: Avräkningsnotor är beräknade att 		
Importgatan 4			
(inscannad anmälningssedel)
skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och 		
SE- 262 73 Ängelholm
betalning skall ske senast 25 mars 2014						
För ytterligare information kontakta			
									
Sedermera Fondkommission
OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå						
Tel: + 46 (0) 431-47 17 00
Särskild anmälningssedel II skall användas av den som önskar anmäla sitt intresse för tilldelning utan stöd av teckningsrätter (utan företrädesrätt) i Biotech-IgG
AB:s (publ), org.nr. 556529-6224, företrädesemission. För fullständig information se memorandumet utgivet av styrelsen i Biotech-IgG AB (publ) i februari 2014.
Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 17 mars 2014. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att
beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Enligt villkoren i memorandumet, utgivet av styrelsen i Biotech-IgG AB (publ) i februari 2014, tecknar undertecknad härmed utan företrädesrätt:

Antal B-aktier:

st B-aktier i Biotech-IgG AB (publ) till teckningskursen 0,25 kr per B-aktie. Teckning skall ske i jämna
poster om 20 000 aktier per post.

VP-konto eller depå dit tilldelade betalda tecknade B-aktier (BTA B) skall levereras (ange endast ett alternativ):
Depånummer

Vp-konto/Servicekonto

Bank/Förvaltare

0

0

0

Har ni för avsikt att teckna B-aktier genom en depå kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK)?
Vänligen kontakta Er Förvaltare för mer information om teckningsförfarandet.

Namn- och adressuppgifter (var god texta!)
Efternamn/Firma

Tilltalsnamn

Person-/Organisationsnummer

Gatuadress, box eller motsvarande
Postnummer

Ort

Telefon dagtid/mobiltelefon

E-post

Ort och datum

Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:
- Att jag har tagit del av memorandumet och förstått riskerna som är förknippade med att
investera i det aktuella finansiella instrumentet;
- Att jag har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar i memorandumet;
- Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln;
- Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera Fondkommission och tecknaren avseende denna teckning;
- Att jag är medveten om att Sedermera Fondkommission 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, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien 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 Fondkommission att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som
framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i Biotech-IgG AB (publ) i februari 2014;
- Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel;
- Att tilldelning av B-aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel inte kan garanteras;
- Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av
Sedermera Fondkommission för administration av detta uppdrag. Uppgifterna kan även
komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar. Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen		
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