Informationsbroschyr
Informationen i denna informationsbroschyr utgör inte ett erbjudande att
teckna värdepapper (aktier och teckningsoptioner) i MSC Group AB. Ett sådant
erbjudande lämnas endast i enlighet med prospekt som offentliggjorts och
finns tillgängligt på MSC Group AB:s hemsida.

Information om teckning av aktier i
MSC Group AB:s Unitemission
Teckningsperiod
• Med företrädesrätt 30 augusti – 13 september 2016
• Utan företrädesrätt 30 augusti – 20 september 2016

Informationen i denna folder (”Foldern”) är inte ett erbjudande att teckna värdepapper utan endast en förenklad beskrivning av Unitemissionen (såsom definierat i foldern) i
MSC Group AB (publ) (”MSC” eller ”Bolaget”) och innehåller inte all information som är väsentlig för ett investeringsbeslut. Foldern är inte ett prospekt och har inte upprättats
i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG eller EU-kommissionens
förordning (EG) nr 809/2004. Foldern har inte heller godkänts eller registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument. För fullständiga villkor och ytterligare information om risker hänförliga till Bolaget och marknaden samt värdepapper som erbjuds hänvisas
till det fullständiga prospektet för Unitsemissionen (”Prospektet”) som tillhandahålls på MSC:s hemsida www.msc.se samt på Mangold Fondkommission ABs hemsida
www.mangold.se. Erbjudandet enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra
åtgärder än de som följer av svensk rätt. Foldern, Prospektet, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där
distributionen eller erbjudandet enligt Prospektet kräver några sådana ytterligare åtgärder eller där detta strider mot lagar och regler i sådant land. Distribution av Foldern eller
Prospektet till något land som förutsätter någon av ovanstående åtgärder eller som sker i strid med reglerna i dessa länder är förbjuden. Varje investeringsbeslut ska grunda
sig på en bedömning av innehållet i Prospektet i dess helhet. I den mån informationen i denna Folder avviker från eller på annat sätt står i strid med informationen i Prospektet
gäller vad som står i Prospektet. Varken MSC eller Mangold Fondkommission AB lämnar några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna Folder.
Således kan inte något ansvar riktas mot någon av dessa parter om informationen i denna Folder skulle vara oriktig.

Välkommen att investera i MSC Group
Med syfte att tillföra Bolaget extra rörelselikviditet och finansiera strukturkostnader som följer av den snabba tillväxten
under 2015 och 2016 samt att fortsatt kunna investera i
ytterligare tillväxt för nya och befintliga dotterbolag beslutade en extra bolagsstämma i Bolaget den 18 augusti 2016 att
genomföra en unitemission med företrädesrätt för Bolagets
aktieägare om cirka 22 Mkr.1) Unitemissionen är en del i den
totala kapitaliseringen av Bolaget som även innefattar riktade
emissioner av aktier till elva fordringsägare. Även dessa beslut
fattades av extra bolagsstämman den 18 augusti 2016.
Företrädesemissionsbeslutet innebär att aktieägare i
Bolaget har företrädesrätt att för varje innehavd A-aktie
teckna en (1) A-unit och för varje innehav B-aktie teckna
en (1) B-unit. Varje unit av serie A innefattar en A-aktie och
en vederlagsfri teckningsoption av serie 2016/2017 berättigande till teckning av en ny B-aktie. Varje unit av serie B
innefattar en B-aktie och en vederlagsfri teckningsoption av
serie 2016/2017 berättigande till teckning av en ny B-aktie.
B-aktieägarna kommer att tilldelas en (1) uniträtt för varje
B-aktie de äger på avstämningsdagen. Varje uniträtt ger rätt
att teckna en B-unit. A-aktieägare erhåller inga uniträtter
på sina vp-/depåkonton. Teckning av units för A-aktieägare
kommer ske genom ifyllande av den utskickade anmälningssedeln för A-aktieägare. Teckningskursen har fastställts
till 1,50 kr per unit, oavsett aktieslag. De nya aktierna som
tecknas i samband med Unitemissionen eller med stöd av
uniträtter medför samma rätt som befintliga aktier i Bolaget.
Aktieägare som inte deltar i Unitemissionen kommer att få
sitt ägande utspätt, men har möjlighet att sälja sina uniträtter.
Rätt att få uniträtter ska tillkomma den som den
25 augusti 2016 (avstämningsdagen för Unitemissionen) är
registrerad som aktieägare i Bolaget. Teckningsperioden löper
från och med den 30 augusti 2016 till och med den 13 september 2016 för aktieägare som tecknar units med stöd av
uniträtter, och från och med den 30 augusti 2016 till och
med den 20 september 2016 för aktieägare som tecknar units
utan företrädesrätt.
Om MSC Group
MSC omfattades av moderbolaget MSC Group AB med säte
i Stockholm och med koncernledning och service organisation för koncernens självständiga dotter- och intressebolag.
Koncernen är indelad i åtta operativa självstyrande enheter,
MSC Infra, Racasse, MSC Solution, Frontwalker Stockholm,
Frontwalker Sundsvall, Frontwalker Uppsala, Frontwalker
Malmö och MSC Frameworks.
Verksamheten är i huvudsak knuten till Stockholms- och
Uppsalaområdet. Moderbolaget MSC Group AB är sedan
1998 noterat på Stockholmsbörsen. Bolagets aktier handlas
idag på Nasdaq Stockholms lista för små bolag och har ca 900
aktieägare.

Affärsidé
MSC Groups affärsidé är att tillhandahålla systemlösningar
och projektledningstjänster inom IT. Bolagets tillväxt genom
de två förvärven, Racasse och Frontwalker har gett gruppen
en avsevärd större leveransorganisation och kompetensbredd
baserat på både Java och .net ramverken.
Strategier
MSC Groups strategi är att främst växa genom förvärv och
att investera i ökad konkurrenskraft som kompetenspartner
till offentlig sektor och bank & finans inom teknikområdet
”Open Source” och inom såväl Java som .net ramverken.
Målet är att fördjupa samarbetet med våra kunder och ta ett
större ansvar i såväl större och mer kompletta projekt med
tillhörande löpande förvaltning av stabila och kostnadseffektiva systemlösningar.
Marknadsöversikt
Efterfrågan på IT-konsulttjänster i MSC Groups segment
systemutveckling har varit god under de tre-fyra senaste åren.
Störst ökning för MSC svarar den offentliga sektorn för och
då via det ramavtal som MSC har med Kammarkollegiet.
Statskontoret skriver i en studie från 2015 att ”forskning
pekar mot att offentlig verksamhet kan bedrivas billigare och
ofta mer effektivt av privata utförare”. I främst Stockholm har
MSC även märkt en ökad efterfrågan från bank- och försäkringsbranschen som genomför flera regelverksdrivna IT-projekt samtidigt som det inom den sektorn även startades nya
affärsutvecklingsprojekt efter några år av lägre aktivitet.
Marknaden får anses vara rimligt stark och timpriserna är
sakta på väg uppåt. Konkurrensen om utvecklingsresurserna
är i dagsläget, speciellt i Stockholmsområdet mycket hård
med svårigheter att rekrytera utvecklingskonsulter med rätt
profil som följd. Marginalerna kan vara under viss press på
grund av en fragmentering i IT-konsultbranschen som sådan.
Allt fler IT-konsulter blir enmansbolag och erbjuder tjänster
via nätverk eller konsultmäklare vilka agerar mellanhänder.
Det har medfört att färre uppdrag upphandlas direkt. Denna
utveckling förväntas fortgå och påverka marginalerna negativt. De flesta större konsultbolag uppger att detta är ett problem och följden kan komma att bli ökade svårigheter att
rekrytera nya anställda konsulter. Vid en vikande konjunktur
bidrar fragmenteringen till en ökad press på timpriserna
som medför att marginalen per levererad konsulttimme kan
komma att eroderas. De förvärv och satsningar som MSC
Group genomfört under 2015–2016 och framöver, sker
bland annat med hänsyn till ovanstående trender i marknaden. MSC avser att komplettera nuvarande konsultaffär
med produkt och löpande service intäkter.

1) Kostnader i anslutning till emissionen är uppskattade till cirka 2 Mkr.
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Samtidigt finns flera positiva trender i marknaden och
omvärldsfaktorer som kommer att gynna företag med ett
brett utbud av tjänster och/eller en djup kompetens inom
snabbväxande områden. Exempelvis väntas behovet av kvalificerad IT-konsulting öka som ett resultat av den omvandling
av arbetsprocesser i offentlig sektor och näringsliv som pågår.

Man ersätter kontorsarbete med IT systemlösningar för
bättre service och effektivare processer. Därutöver går utvecklingen av teknik och processer inom IT-området mycket
snabbt vilket kan gynna de företag som bygger kompetens
inom utvalda områden, vilket ingår i MSC:s tillväxstrategi.

MSC – en långsiktig partner för framgång
När Idédata Marketing första gången kontaktade MSCföretaget Racasse fanns inte mycket mer än en idé om att
utmana de etablerade aktörerna på marknaden för person
information med nytänkande, kvalitativa tjänster och
en effektiv leveransapparat. Racasse har under många år
utvecklat kvalificerade och innovativa systemlösningar
inom informatikområdet, vilket var precis vad Idédata
sökte. Samarbetet med Racasse har nu resulterat i att Idédata Marketing på kort tid satt en ny standard vad gäller
tjänster inom personinformationsmarknaden.
”I nära samarbete med Racasse har vi byggt upp en verksamhet
som för fjärde verksamhetsåret i rad fördubblar omsättningen.
Racasse är lösningsorienterade, snabbfotade och besitter en
enorm erfarenhet inom området informatiklösningar. Våra
systemlösningar har från dag ett hållit absolut högsta klass
både vad gäller funktionalitet, robusthet och skalbarhet. Idédata hade helt enkelt inte kunnat hitta en bättre IT-partner
än MSC/Racasse”, säger Andreas Enblom, VD på Idédata
Marketing AB.

Torbjörn Skog, VD på Racasse AB och medlem av MSC
Groups koncernledning säger: ”Relationen med Idédata
Marketing är ett bra exempel på den roll vi helst vill ha.
Racasse levererar IT-lösningar, inte konsulttimmar, och ju
större förtroende vi får desto bättre kan vi leverera. Från idé
har Racasse bidragit med konceptutveckling, kravanalys,
system
utveckling, projektledning, systemförvaltning, serverdrift och applikationsdrift. Nu är vi inne i en förvaltningsfas,
vilket innebär fortsatta utvecklingsprojekt och löpande långsiktigt tryggade intäkter för Racasse och MSC Group.”

Bakgrund och motiv
Sedan augusti 2015 har en ny expansiv förvärvsstrategi tagits
fram och implementerats genom förvärven av Frontwalker
och Racasse och omorganisation av Koncernen i självständiga
operativa enheter under första halvåret 2016. Bolaget har
renodlats till ett rent noterat ägarbolag med serviceåtaganden
gentemot övriga bolag i Koncernen. För att kunna genomföra tillväxtstrategin och för att anpassa sin struktur till en
väsentligt större verksamhet och samtidigt öka effektiviteten
och lönsamheten är MSC Group i behov av nytt kapital.
Det tillförda nya kapitalet kommer till ca 25 % användas
som rörelsefinansiering av den nya större rörelsen, ca 25 %
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strukturinvesteringar för ökad effektivitet och till ca 50 % för
en möjlig kontantandel i fler förvärv.
• Unitemissionen av A- och B-aktier samt teckningsoptioner om ca 22 Mkr i vilken aktieägare och allmänheten
ges rätt att teckna nya aktier och teckningsoptioner, och
• Riktade kvittningsemissioner om totalt ca 14,6 Mkr av
B-aktier till elva fordringsägare som dels lämnat brygglån
om ca 9,7 Mkr och dels ställt ut säljarreverser om ca 4,9
Mkr.
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Villkor och information
Teckningskurs:

1,50 kr per unit, oavsett unitslag. Inget courtage utgår.

Företrädesrätt:

Aktieägare i Bolaget, på avstämningsdagen, har företrädesrätt att teckna
en (1) A-unit per befintlig A-aktie och en (1) B-unit per varje befintlig
B-aktie. Varje A-unit består av en (1) A-aktie och en (1) teckningsoption av serie 2016/2017 och varje B-unit består av en (1) B-aktie
och en teckningsoption av serie 2016/2017. Teckningsoptionerna av
serie 2016/2017 berättigar innehavaren till teckning av en ny B-aktie i
Bolaget.

Emissionsbelopp:

Ca 22 Mkr.

Maximalt antal aktier i emissionen:

14 670 653 aktier, varav 400 000 A-aktier och 14 270 653 B-aktier.

Avstämningsdag:

25 augusti 2016.

Teckningsperiod:

30 augusti – 13 september 2016 för teckning med företrädesrätt.
30 augusti – 20 september 2016 för teckning utan företrädesrätt.

Teckning med företrädesrätt:

Anmälan om teckning med företrädesrätt sker under perioden
30 augusti – 13 september 2016. Se beskrivning nedan.

Teckning utan företrädesrätt:

Anmälan om önskemål för teckning av nya aktier utan företrädesrätt
ska ske under teckningsperioden och anmälningssedeln som bifogas
denna broschyr ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15.00 den 20 september 2016. Anmälan kan även göras online via www.mangold.se

Betalning för units tecknade utan företrädesrätt:

Betalning ska ske enligt anvisning på utskickad avräkningsnota.

Rätt att förlänga emissionen:

Styrelsen äger rätt att förlänga såväl teckningstiden som tiden för betalning i unitemissionen.

Så här gör du för att delta i unitemissionen med stöd av uniträtter
1. Uniträtter distribueras
För varje aktie i MSC som befintliga aktieägare innehar på avstämningsdagen den 25 augusti 2016 erhålls en (1) uniträtt.
Aktie

à

Uniträtt

2. Så här utnyttjas uniträtter
En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit för 1,50 kr per unit.
Uniträtt

+1,50 kr

Unit

à

Teckningsoption
Aktie

Direktregistrerade aktieägare

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare med sina aktier registrerade på VP-konto deltar
i nyemissionen genom kontant inbetalning enligt den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear för det fall samtliga
erhållna uniträtter ska utnyttjas för teckning.
Alternativt används den särskilda anmälningssedeln för
det fall aktieägaren köpt eller sålt uniträtter eller vill utnyttja
del av de uniträtter som erhållits.
Särskild anmälningssedel går att ladda ned på www.msc.se
eller www.mangold.se

Aktieägare med sina aktier registrerade på depå anmäler sig
enligt anvisningar från respektive förvaltare. Teckning av
units samt betalning sker i enlighet med anvisningar från
respektive bank eller förvaltare. Observera att sista dag för
anmälan via bank och/eller förvaltare kan vara daterat tidigare än sista teckningsdag för emissionen.
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Tidplan
23 augusti 2016
Sista dag för handel i MSC:s aktier inklusive rätt att delta i unitemissionen.

24 augusti 2016
Första dag för handel i MSC:s aktier exklusive rätt att delta i unitemissionen.

25 augusti 2016
Avstämningsdag för deltagande i unitemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i Bolagets aktiebok denna dag erhåller
uniträtter för deltagande i unitemissionen.

30 augusti 2016
Teckningsperiodens start och första dag för handel i uniträtter.

9 september 2016
Sista dag för handel i uniträtter.

13 september 2016
Teckningsperioden med företrädesrätt stänger.

20 september 2016
Teckningsperioden utan företrädesrätt stänger.

Omkring 27 september 2016
Pressmeddelande om offentliggörande av emissionsutfall.

Omkring 30 september 2016
Likviddag för avräkningsnotor.

Investerarträffar
MSC ordnar investerarträffar i centrala Stockholm den 7 september 2016 kl. 16.00 samt
i centrala Göteborg den 8 september 2016 kl. 17.30.
Intresseanmälan till Michael Lindström, e-post ml@gcf.se eller till info@msc.se

Fullständig information, så som prospekt, årsredovisning samt delårsrapport 2 finns på MSC:s hemsida www.msc.se
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Viktig information
1. Mangold Fondkommission AB org. nr.
556585-1267, (nedan Mangold, för adress och
telefon se denna anmälningssedels framsida)
är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet
består i att tillhandahålla emissionstjänster
och tjänster avseende finansiella instrument.
Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag
från emittenter eller dess ombud och bolag i
egenskap av emissionsinstitut administrera
hanteringen av anmälningssedlar betalningar
och tilldelning 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 emission, ett enskilt förvärv
eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a.
mottagande av betalning för tilldelade finansiella 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 anmälningssedels framsida.
2. De risker som följer med en investering
i sådana finansiella instrument som denna
anmälningssedel avser framgår som regel av
den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningssedel avser.
3. Priset för de finansiella instrumenten som
avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna
anmälningssedels framsida. Den som avser
köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella
instrument som en anmälningssedel avser,
uppmanas att noga läsa den information som
upprättats i samband med det enskilda erbjudandet.
4. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuellt informationsmaterial, 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 anmälningssedeln och det finansiella
instrument som anmälningssedeln avser
omfattas inte av den ångerrätt som följer av
distans- och hem-försäljningslagen (2005:59).
6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av
denna anmälningssedels framsida och av den
information som upprättats med anledning av
ett enskilt erbjudande.
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7. Uppgifterna i anmälningssedeln kan
komma att behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det
uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Kunden kan skriftligen en gång per
år begära att få information om vilka personuppgifter om kunden som behandlats.
Undertecknad är vidare införstådd med att
Mangold, till följd av svensk eller utländsk
lag, myndighets föreskrift, handelsregler eller
avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara
skyldigt att lämna ut uppgift om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på
begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla
Mangold sådana uppgifter.
8. Mangold ansvarar inte för tekniska fel eller
fel i telekommunikations- eller posthantering
i samband med inlämnandet av anmälningssedeln.
9. VP-konto/Servicekonto eller depå hos
Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat
vid inlämnandet av anmälningssedeln.
Observera att det för tecknare med depå hos
Mangold kan krävas att det finns tillräcklig
likvid på depån senast sista teckningsdagendagen för att inte rätten till tilldelning ska
riskera att gå förlorad. För tecknare med depå
hos Mangold dras likvid automatiskt efter att
tilldelningsbeslutet fattats vilket normalt sker
ett par dagar efter sista teckningsdagen.
10. Inga ändringar eller tillägg får göras i
förtryckt text i denna anmälningssedel. Ändringar och tillägg kan medföra att anmälningssedeln kan komma att lämnas utan avseende.
11. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälnings-sedel kan komma att lämnas utan
avseende. Besked om eventuell tilldelning av
finansiella instrument lämnas genom utskick
av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet
med anvisningarna på denna.
12. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte blir kund hos Mangold. Mangold
kommer med andra ord bl.a. inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning avseende din teckning av finansiella
instrument i denna emission.
13. Reklamation av Mangolds utförande
av det uppdrag som lämnats till Mangold
genom ingivande av anmälningssedeln 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 hantering av anmälningssedeln
som ingivits till Mangold är det viktigt att du
kontaktar oss och framför dina synpunkter.
Kontakta gärna i första hand den avdelning
som har haft hand om din teckningsanmälan. Om du inte skulle vara nöjd med det
svar du får, kan du sedan skriftligen kontakta
Mangolds klagomålsansvarig 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 Reklamations-nämnden 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,
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 prospekt, 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 penningtvätt 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.
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Anmälningssedel för teckning av B-units
utan stöd av uniträtter
Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:
Mangold Fondkommission AB

Besöksadress:

Emissioner / MSC Group
Box 55691
SE-102 15 STOCKHOLM

Engelbrektsplan 2, 2 tr
Tel: 08-503 01 580 / Fax: 08-503 01 551
Email: teckning@mangold.se

Teckningstid
Teckningskurs
Tilldelning & betalning

30 augusti – 20 september 2016
1,50 SEK per B-unit
Eventuell tilldelning meddelas
genom utskick av avräkningsnota

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av B-units utan stöd av uniträtter i MSC Group AB (”MSC Group”). Observera att anmälan
är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Undertecknad önskar härmed utan stöd av uniträtter teckna B-units
emitterade av MSC Group AB i enlighet med de villkor som anges i det prospekt som upprättats med anledning av emissionen och som är daterat augusti
2016. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Mangold
Fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av B-units enligt nedan. Besked om eventuell tilldelning av B-units
lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Anmälningssedel ska vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00 den 20 september 2016.
OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare för teckning av dessa B-units.
Jag/vi önskar utan stöd av uniträtter teckna:
Antal B-units

Teckningskurs per B-unit

TECKNA
ONLINE VIA
MANGOLD.SE

Totalt att betala i SEK

1,50 SEK
Antal B-aktier

På avstämningsdagen den 25 augusti 2016 ägde jag/vi

i MSC Group AB (anges som grund för tilldelning).

Antal uniträtter

Undertecknad har utnyttjat

för teckning av B-units i MSC Group AB (anges som grund för tilldelning).

VP-konto/Servicekonto/Depå

Bank / Förvaltare

Personnummer / Organisationsnummer

Telefon

Efternamn, Förnamn / Firma

E-post

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)

Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Postnummer

Ort

Land (om annat än Sverige)

Ort och Datum

Namnförtydligande

Obligatoriska uppgifter för förhindrande av penningtvätt (punkt 1–3)
1. Politiskt utsatt ställning
Vänligen kryssa i korrekt alternativ nedan, huruvida ni (enligt punkt 18 under viktig information på omstående sida) är en person i politiskt utsatt ställning,
eller ej.
NEJ

JA

Om ja, vänligen fyll i blanketten ”Person i politiskt utsatt ställning” som finns att ladda ner på Mangolds hemsida, www.mangold.se.
2. Vidimerad kopia på giltig ID-handling
Om teckningen avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR, eller tecknas av en person bosatt utomlands (oavsett tecknat belopp), ska en vidimerad
kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn,
personnummer och telefonnummer för att vara giltig. För juridisk person ska även ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, ej äldre än tre månader
bifogas som styrker firmateckning. Därtill ska avsnittet ”Ägare” nedan fyllas i.
3. Ägare – Obligatoriskt vid juridisk person
Det finns ingen fysisk eller juridisk person med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas).
Om det finns enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas), ange dem nedan.
Ägare

Personnummer / Organisationsnummer

Innehav aktier (%)

Innehav röster (%)

I det fall någon av ovanstående delägare är en juridisk person, finns det någon enskild fysisk eller juridisk person med röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas) i ovanstående juridiska person(er)?
NEJ
Ägare

JA – Ange vem/vilka nedan
Personnummer / Organisationsnummer

Innehav aktier (%)

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

Innehav röster (%)

Ineko Finanstryck 2016 – 268587

Vik här och tejpa ihop

Vid tilldelning ska tecknade B-units levereras till nedanstående VP-konto/servicekonto eller depå. Alla uppgifter avseende anmälaren
nedan är obligatoriska. Vänligen texta:

Vik här och tejpa ihop

Frankeras ej.
MANGOLD
betalar
portot.

MANGOLD Fondkommission AB
Emissioner / MSC
Svarspost
Kundnummer 122360900
SE-110 05 Stockholm
Sweden

