
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I HOODIN AB (PUBL)

Disclaimer 
Marknadsföringsbroschyr – Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Hoodin AB (publ) (“Hoodin” eller “Bolaget”). Broschyren utgör inte 

ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekanta er med det informationsmemorandum som relaterar till erbjudandet före någon form av investeringsbeslut fattas. 
Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Hoodins hemsida (www.hoodin.com) och Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se). De värdepapper som omfattas av erbjudandet riktar sig inte till personer med 

hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. 
Broschyren får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion
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Hoodin har utvecklat en plattform avsedd för att bevaka, hantera och skapa 
affärsvärde från digitalt innehåll, vilket  ger företag möjligheten att få ett infor-
mationsövertag och bevaka relevant digitalt innehåll från validerade källor ba-
serat på användarens preferenser. Plattformen syftar till att effektivisera före-
tagens arbetsflöden inom flera tillämpningsområden genom att tillhandahålla 
intelligent informationshantering i ett användarvänligt gränsnitt. Plattformen 
är värdeskapande för företag som genom plattformen kan filtrera information 
och således minskar risken för att gå miste om information som på kort och 
lång sikt kommer påverka verksamheten. Genom automatiserad bevakning av 
digitalt innehåll kan Hoodins plattform identifiera innehåll och framställa spe-
cifik information som är relevant för kunden. Bolaget fokuserar på att distri-
buera sina tjänster till slutkund via flera branschspecifika samarbetspartners.

För anmälan till nedan träffar, vänligen maila till hoodin@mangold.com
Malmö              

Datum: 9 december

Tid: 12-13

Plats: Hamngatan 4, 211 22 Malmö

Göteborg              

Datum: 10 december

Tid: 14-15

Plats: Vallgatan 27 41116 Göteborg, röd dörr till höger inne på gården

Hoodins plattform är helt webbaserad och hjälper professionella användare med att bevaka bland annat produk-
ter, varumärken och trender på de, för respektive företag, mest relevanta digitala källorna. Med hjälp av Hoodin 
kan företag automatisera bevakningar på de digitala källor som är mest relevanta för dem. Med Hoodin kan varje 
kund skapa ett större värde av sina bevakningsprojekt genom tre huvudsakliga användningsområden; 

Hoodins plattform erbjuder företag inom utvalda branscher och tillämpningsområden automatiserad bevakning av 
digitalt innehåll. Hoodins affärsidé grundar sig i att erbjuda lösningar för bevakning och hantering av digitalt inne-
håll som är anpassade för företagens unika behov. 

 Bevakning och inhämtning 
av relevant digitalt innehåll 

Användaren skapar bevak-
ningar där systemet automa-
tiskt föreslår relevanta källor 
för bevakning av specifikt 
innehåll samt att bevakning-
en även hämtar in det faktis-
ka innehållet för återanvänd-
ning och analys. 

 

Hantering av digitalt innehåll 

Innehållet från bevakningen 
kan hanteras via plattformen 
och användaren kan ändra 
och lägga till mer innehåll, 
kommentera och kategorise-
ra resultat av bevakningar och 
bjuda in kollegor att ta del av 
informationen. 

Användning av inhämtat innehåll 

Inhämtat innehåll kan distribueras 
och användas på så vis som varje 
kund önskar.  Kunden kan skapa 
rapporter för beslutsunderlag, 
kunskapshubbar på sitt intranet, 
dela innehåll internt eller använda 
innehållet för marknadsförings-
syften (content marketing).

PLATTFORM OCH TJÄNSTER

AFFÄRSIDÉ

HOODIN I KORTHET

INVESTERARTRÄFFAR OCH VIKTIGA DATUM

Teckningsperioden 
startar

27 november

Avstämningsdag

25 november

Teckningsperioden 
slutar

13 december

Offentliggörande av utfall

18 december 
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Emissionsbelopp Företrädesemission om 24,4 MSEK + 24,4 - 48,8 MSEK genom teckningsoptioner.

Företrädesrätt Varje innehavd aktie på avstämningdagen den 25 november berättigar till en (1) 
uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

Teckningskurs 13 SEK per unit motsvarande 6,50 SEK per aktie. 

Unit En (1) unit består av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2019/2021.

Teckningsoption av serie 2019/2021 En (1) teckningsoption av serie 2019/2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under 
perioden den 1 februari 2021 till den 17 februari 2021. Teckningskursen för aktier 
med stöd av teckningsoptioner uppgår till 70 procent av den volymvägda gen-
omsnittskursen under perioden 14 januari 2021 till den 27 januari 2021, dock ej lägre 
än 6,50 SEK eller högre än 13 SEK.

Teckningsperiod 27 november - 13 december 2019.

Säkerställandegrad Teckningsförbindelser om totalt cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 25 procent av 
emissionen. Garantiåtagande av externa garanter om cirka 11 MSEK, motsvarande 
45 procent av emissionen. Företrädesemissionen är således säkertställd till totalt 70 
procent.

Bolaget avser att använda den totala nettolikviden om cirka 20,9 MSEK i Erbjudandet till följande ändamål (i 
prioritetsordning):

•  Cirka 14,7 MSEK för ett fortsatt utökande av Bolagets kundnätverk inom Medtech-branschen, expansion till 
främst Pharma och Health Care-industrin samt utveckling av nya lösningar på plattformen. 

•  Resterande emissionslikvid om cirka 6,2 MSEK avses användas för att fokusera på att erbjuda plattformen som 
ett komplement till andra mjukvaruplattformar, primärt inom CRM (Customer Relationship Management) och 
CMS (Content Management System).

• ORGANISK TILLVÄXT

Växa med befintliga partners

Öka licensförsäljning per partner via 
etablerat partnerpogram

Nya partners inom etablerade 
branscher

Öka antalet partnerföretag inom 
etablerade branscher

NYA MARKNADER & LÖSNINGAR

Växa inom nya branscher/lösningar

Etablera grund för god organisk 
tillväxt inom branscher där Bolaget 
verifierat stor och tydlig efterfrågan

Nya geografiska marknader

Etablera starkare närvaro på 
geografiska marknader där ledande 
partners och företag verkar inom 
Hoodins nya och befintliga branscher

STRATEGISKT MÅL: HOODIN SKA VARA DEN LEDANDE AKTÖREN INOM AUTOMATISERAD DIGITAL 
INNEHÅLLSBEVAKNING

TEKNIKUTVECKLING

Nya lösningar

Utveckling av plattformen för att nå 
målen avseende marknad och 
strategi

Nya användningsområden

Anpassning och innovation för att 
kunna tillämpa Hoodin inom nya 
användningsområden

TILLVÄXTSTRATEGI

MOTIV TILL FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ERBJUDANDET I KORTHET
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Hoodin effektiviserar och skapar bättre affärsnytta för det arbete som företag spenderar på att 
bevaka och hantera digitalt innehåll för att skapa värdefull information.

Nytt digitalt innehåll skapas konstant i form av bland annat videos, artiklar, vetenskapliga journa-
ler, juridiska dokument och inlägg på sociala medier där det finns information som kan vara helt 
avgörande för vissa affärsbeslut. Det digitala innehållet kan återanvändas för att skapa insikter 
och kunskap men även hjälpa företag och organisationer att proaktivt bemöta skadlig 
information. 

Hoodin är unikt i det avseende att vi levererar en plattform för innehållsbevakning där varje kund 
väljer vad som är relevant för dem. Till skillnad från traditionell medie- eller nyhetsbevakning så 
är Hoodin utformat så att kunden kan skapa bevakningar på näst intill vilken källa som helst. 
Hoodins plattform skapar inte enbart notiser om bevakat innehåll, utan möjliggör även återan-
vändning av innehållet genom datainsamling. Med ”värde” avser vi inte enbart den stora tidsvinst 
som görs kontra manuell bevakning, utan även värdet av att innehållet som samlas in skapar ett 
engagemang och grund för beslutsfattande bland de som tar del av det hanterade innehållet. 

Fram till nu har de flesta företag hanterat digitalt innehåll manuellt genom att antingen använda 
sig av tjänster för traditionell nyhetsbevakning eller inte alls. De företag som gör det manuellt gör 
det till relativt höga kostnader medan de som inte gör det alls missar möjligheten att ta vara på 
potentiella affärsmöjligheter. De som använder tjänster för nyhetsbevakning tar endast del av 
vad som nämns i de medier som tjänsten i sig bevakar (nyheter och social media) och missar det 
som är relevant och unikt för det egna företagets verksamhet. 

Vi har under ett par års tid utvecklat vår tjänst och lanserade de första produkterna till markna-
den för cirka två år sedan. Sedan lansering har vi via direktförsäljning levererat Hoodin till företag 
och institutioner som bland annat Bonnier Growth Media, Malmö Stad, Riksbyggen, Skånetrafi-
ken, Solna Stad och Atos Medical. 

Vårt system skapar värde för våra kunder genom att skapa ett enklare arbetsflöde och därmed 
sänka deras kostnader. Medtech-branschen kan användas för att illustrera ett exempel där före-
tag, genom Hoodins plattform, på ett enklare och mer effektivt sätt kan efterleva nya legala krav, 
exempelvis GDPR, som innebär att de måste bevaka och rapportera allt som nämns i medier, 
vetenskapliga artiklar, patentdatabaser om deras egna och konkurrenters produkter. 

Vi anser att vi är välpositionerade och tillhandahåller ett attraktivt erbjudande där Bolaget även 
har byggt upp en välfungerande distributionsmodell för tillväxt i samband med Bolagets avsikt 
att expandera i skala och uppnå god lönsamhet. Med anledning av detta genomförs nu denna 
Företrädesemission där emissionslikviden ska hjälpa Bolaget att bygga upp och förstärka försälj-
ningskapaciteten via partners internationellt. Jag ser flera goda skäl till varför Hoodin är en bra 
investering för våra potentiella kunder då vi bland annat förstår våra kunders problem med 
hanteringen av digitalt innehåll och kan erbjuda dem en unik lösning för att på ett enklare sätt 
bevaka, hantera och skapa resultat. Vår lösning gör detta till stor del automatiskt vilket minskar 
kundens arbetstid och kostnad – något vi tillsammans med våra befintliga kunder har bevisat. Jag 
ser mycket goda möjligheter för Hoodin att uppnå stor tillväxt för att bli ett lönsamt och fortsatt 
innovativt bolag. 

Marcus Emne
Verkställande direktör

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET



OBS! OM DEPÅN ÄR KOPPLAD TILL EN KAPITALFÖRSÄKRING ELLER ETT INVESTERINGSSPARKONTO, VÄNLIGEN KONTAKTA DIN FÖRVALTARE FÖR TECKNING.

ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING AV UNITS UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER I HOODIN AB (PUBL)                                       

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:

Mangold Fondkommission AB

Ärende: Hoodin

Box 55691

SE-102 15 STOCKHOLM

Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr. 

Tel: 08-503 01 595

Email: emissioner@mangold.se

Teckningstid 27 november - 13 december 2019

Teckningskurs 13 SEK per unit (6,50 SEK per aktie)

Unit
Två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av 
serie 2019/2021

Tilldelning
Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av 
avräkningsnota

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av units utan företräde i Hoodin AB (publ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälnings-

sedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna units i 

Hoodin AB (publ), i enlighet med de villkor som anges i det investeringsmemorandum som upprättats med anledning av emissionen och information om kostnader och avgifter 

vilka är kopplade till instrumentet. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på Bolagets hemsida (www.

hoodin.com) samt att Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt nedan. Besked om eventu-

ell tilldelning av units lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. 

Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast klockan 15:00 den 13 december 2019.

JAG/VI ÖNSKAR TECKNA:

För juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, inte äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. En vidimerad kopia på giltig 

legitimationshandling ska därutöver alltid medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, 

personnummer och telefonnummer för att vara giltig.

ÄR NI INTE KUND HOS MANGOLD SEDAN TIDIGARE OCH AVSER NI ATT TECKNA ER FÖR MINST 15 000 EURO (MOTSVARANDE CIRKA 150 000 SEK), VÄNLIGEN FYLL I DEN SÄRSKILDA BLANKETTEN ”LIKVIDGRANSKNING” 
SOM FINNS ATT HÄMTA PÅ WWW.MANGOLD.SE/AKTUELLA-EMISSIONER

VID TILLDELNING SKA TECKNADE UNITS LEVERERAS TILL NEDANSTÅENDE VP-KONTO/SERVICEKONTO ELLER DEPÅ. ALLA UPPGIFTER AVSEENDE ANMÄLAREN NEDAN ÄR 
OBLIGATORISKA. VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT:

VP-konto/Servicekonto/Depå Bank/Förvaltare

Personnummer/Organisationsnummer E-post

Efternamn, Förnamn / Firma Telefon 

Medborgarskap (samtliga) TIN* (om utländskt medborgarskap) NID-nummer* (om utländskt medborgarskap)

LEI kod (för Bolag)* Ort och Datum

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) Namnförtydligande

Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

*  Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Detta medför att juridiska personer 
behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ange sitt NID-nummer (Nationellt ID) för att anmälningssedeln ska anses vara giltig. 

*Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB ifall ni inte 
vill bli kontaktad i andra ärenden.

NEDANSTÅENDE FRÅGOR ÄR OBLIGATRORISKA FÖR ATT ANMÄLNINGSSEDELN SKA VARA GILTIG:

7 500 units (97 500 SEK)

400 units (5 200 SEK)

1 000 units (13 000 SEK)

2 000 units (26 000 SEK)

5 000 units (65 000 SEK)

Annat antal:                                      units (13 SEK per unit)

JA

JA
JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

FÖR ATT TECKNING MED FULLMAKT SKA VARA GILTIG KRÄVS ATT EN KOPIA AV FULLMAKTEN SAMT VIDIMERAD GILTIG ID-KOPIA AV FULLMAKTSGIVAREN BIFOGAS 
TILLSAMMANS MED DENNA ANMÄLNINGSSEDEL, FULLMAKT FINNS PÅ WWW.MANGOLD.SE. 

DET GÅR ÄVEN ATT TECKNA ONLINE VIA 

WWW.MANGOLD.SE

Erfarenhetsfrågor Kunskapsfrågor

Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren 
handlat med aktier?

Kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om 
du investerar i aktier?

Har Ni utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är 
direkt relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade 
med aktier och hur marknaden för finansiella instrument fung-
erar?

Är du medveten om att en unit innehåller flera finansiella

instrument?

Om Ni inte har svarat på frågorna ovan kan Mangold inte göra en passandebedömning. Om Ni har svarat ”Nej” på någon eller några av frågorna ovan kan 
Mangold göra bedömningen att produkten inte är passande för Er. Om inte passandebedömningen kan göras eller om Mangold har bedömt att produkten 
inte är passande för Er har Ni ändå alltid rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold Er att Ni konsulterar Er finansiella rådgivare 
och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill Ni ändå genomföra investeringen?



1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, 
nedan Mangold, (för adress och telefon se denna anmäln-
ingssedels framsida) är ett värdepappersbolag under 
Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verk-
samhet består i att tillhandahålla emissionstjänster och 
tjänster avseende finansiella instrument. Dessa tjänster 
består bl.a. av att på uppdrag av emittenter eller dess 
ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut admin-
istrera hanteringen av anmälningssedlar, betalningar och 
tilldelningar av finansiella instrument. Det uppdrag som 
Mangold erhåller från dem som inger undertecknade 
anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat 
anmälningssedel lämnar fullmakt till Mangold att för 
dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella 
instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emis-
sion, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar 
normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finan-
siella instrument och kontoförning av dessa till anvisade 
VP-konton och depåer. Det eventuella courtage som 
utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den som 
ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälnings-
sedels framsida.

2. De risker som följer av en investering i sådana finansiella 
instrument som denna anmälningssedel avser framgår 
som regel av den information som tagits fram med anled-
ning av den transaktion som denna anmälningssedel 
avser.

3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett 
enskilt erbjudande framgår av denna anmälnings sedels 
framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för 
de finansiella instrument som en anmälnings sedel avser, 
uppmanas att noga läsa den information som upprättats i 
samband med det enskilda erbjudandet.

4. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuellt informa-
tionsmaterial, kommer skatter eller andra avgifter och 
kostnader som kan komma att uppstå med anledning av 
de finansiella instrument denna anmälan avser inte att 
påföras av eller erläggas av Mangold.

5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälnings-
sedeln och det finansiella instrument som anmälnings-
sedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av 
distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett 
enskilt erbjudande framgår av denna anmälnings sedels 
framsida och av den information som upprättats med 
anledning av ett enskilt erbjudande.

7. Uppgifterna i anmälningssedeln kommer att behan-
dlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) 
i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom 
anmälningssedeln. Personuppgiftsansvarig är  Mangold 
Fondkommission AB, Box 55691, 102 15 Stockholm, 
info@mangold.se. Undertecknad är införstådd med 

att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myn-
dighetsföreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för 
visst värdepapper, kan vara skyldigt att dela uppgifter 
om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på 
begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold 
sådana uppgifter. Mottagare av sådana uppgifter kan vara 
samarbetspartners, handelsplatser, myndigheter eller 
andra avtalsparter. Om Mangold inte erhåller erforder-
liga uppgifter finns risk att Mangold inte kan genomföra 
uppdraget. Innan Mangold delar sådana uppgifter säker-
ställer Mangold alltid att Mangold följer de sekretess-
förpliktelser som gäller för finanssektorn. Mangold har 
tecknat avtal med leverantörer, och dessa avtal innefat-
tar bestämmelser om behandling av personuppgifter för 
Mangolds räkning. Leverantörerna finns till exempel inom 
utveckling, underhåll, drift och support av IT-system. För 
mer information om Mangolds personuppgiftsbehandling 
vänligen se vår hemsida, www.mangold.se/gdpr.

8. Mangold ansvarar inte för det fall anmälningssedeln kom-
mer bort. Mangold ansvarar inte heller för tekniska fel 
eller fel i telekommunikations- eller posthantering i sam-
band med inlämnandet av anmälningssedeln.

9. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/
Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet 
av anmälningssedeln. Observera att det för köpare med 
depå hos Mangold kan krävas att det finns tillräcklig likvid 
på depån senast sista anmälningsdagen för att inte rätten 
till tilldelning ska riskera att gå förlorad. För köpare med 
depå hos Mangold dras likvid automatiskt efter att till-
delningsbeslutet fattats vilket normalt sker ett par dagar 
efter sista anmälningsdagen.

10. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i 
denna anmälningssedel. Ändringar och tillägg kan med-
föra att anmälningssedeln kan komma att lämnas utan 
avseende.

11. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende. Besked om eventuell 
tilldelning av finansiella instrument lämnas genom uts-
kick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med 
anvisningarna på denna.

12. Notera att du enbart genom undertecknande och ingi-
vande av denna anmälningssedel inte blir kund hos 
Mangold. Mangold kommer med andra ord bl.a. inte att 
kundkategorisera dig eller att genomföra en passand-
eprövning avseende din anmälan om köp av finansiella 
instrument i denna emission.

13. Reklamation av Mangolds utförande av det uppdrag som 
lämnats till Mangold genom ingivande av anmälnings-
sedeln ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så inte sker kan 
rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder 
gällande mot Mangold gå förlorad.

14. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds han-
tering av anmälningssedeln som ingivits till Mangold 
är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina 
synpunkter. Kontakta gärna i första hand den avdeln-
ing som har haft hand om din anmälningssedel. Om 
du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan 
du sedan skriftligen kontakta Mangolds klagomåls-
ansvarig på den adress, telefaxnummer som anges på 
framsidan av anmälningssedeln, eller till e-postadress  
klagomalsansvarig@mangold.se.

15. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon 
utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas 
Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå 
eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även 
få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända 
dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän 
domstol.

16. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. 
Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds 
erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. 
Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.

17. Erbjudandet och denna anmälningssedel riktar sig inte, 
varken direkt eller indirekt, till personer med hemvist i 
USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land 
där deltagande i erbjudandet eller distribution av denna 
anmälningssedel eller andra till erbjudandet hänförliga 
dokument strider mot tillämpliga lagar eller regler eller 
förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller 
andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. 
Anmälningssedel avsänd från sådant land kommer att 
lämnas utan avseende.

18. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda ägare med 
en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt 
och indirekt ägande räknas), en ”person i politisk utsatt 
ställning” enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningt-
vätt och finansiering av terrorism? Så anses vara fallet om 
Ni respektive familjemedlemmen eller ägaren har eller 
har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller 
regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av 
högsta instans (motsvarande t.ex. Högsta domstolen), 
ambassadör, lednings-position i statsägt bolag etc. Om Ni 
är osäker, vänligen kontakta Mangold.

Frankeras ej.

Mangold  
Fondkommission  
betalar portot.

Mangold Fondkommission AB
Ärende: Hoodin

Svarspost
Attn: Emissionstjänster
SE-110 05 Stockholm
Sweden
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Inbjudan till teckning av units i 

Hoodin AB (publ)


