ENERGIFONDEN
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 av emittenter eller dess ombud och bolag i
egenskap av emissionsinstitut administrera 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 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 av 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 distansoch
hemförsäljningslagen (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.
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 det fall anmälningssedeln kommer bort. Mangold ansvarar inte heller för tekniska fel eller
fel i telekommunikationseller 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 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 tilldelningsbeslutet 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 medföra 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 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 anmälan om köp 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
anmälningssedel. 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 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, 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 rösteller 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 statseller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande
t.ex. Högsta domstolen), ambassadör, ledningsposition i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold.

ENERGIFONDEN

MÅL
•• Att investera i minst ett etablerat och ett nyetablerat energibolag under varje kalenderår.
•• Att alltid inneha en ägarandel som ger betydande inflytande i varje investering för att kunna vara med och besluta om
bolagets strategi samt få tillgång till kontinuerlig rapportering om utvecklingen och bolagets finansiella status.
•• Att alltid investera med en planerad exit inom 3-5 år efter att investeringen skett.
•• Att uppnå en avkastning på 50% igenom investering i etablerade energibolag och 200% i energiprojekt under en
investeringscykel på 3-5 år.

ERBJUDANDEN I SAMMANDRAG

Allt är energi!
- Albert Einstein

Energifonden Sverige 1 AB (publ)
Typ av värdepapper

Ränteobligation

Teckningspost per obligation

7 000 kronor

Teckningstid

12 februari - 9 mars, 2018

Lånebelopp

24 003 000 kronor

Löptid

3 år, återbetalningsdatum: 2021-04-01

Årlig ränta

8 procent

Utbetalning av ränta

Halvårsbasis (administreras av Euroclear)

Teckningsförbindelser från Styrelse

500 Tkr (500 000 kr)

Energifonden Sverige 2 AB (publ)

Vik här och tejpa ovan!

Frankeras ej
Mangold
bjuder på portot

Typ av värdepapper

Ränteobligation

Teckningspost per obligation

7 000 kronor

Teckningstid

12 februari - 9 mars, 2018

Lånebelopp

24 003 000 kronor

Löptid

4 år, återbetalningsdatum: 2022-04-01

Årlig ränta

9 procent

Utbetalning av ränta

Halvårsbasis (administreras av Euroclear)

Teckningsförbindelser från Styrelse

500 Tkr (500 000 kr)

INBJUDAN TILL TECKNING AV RÄNTEOBLIGATION

Energifonden Sverige 3 AB (publ)
Typ av värdepapper

Ränteobligation

Teckningspost per obligation

7 000 kronor

Teckningstid

12 februari - 9 mars, 2018

Mangold Fondkommission AB

Lånebelopp

24 003 000 kronor

Löptid

5 år, återbetalningsdatum: 2023-04-01

Ärende: Emissioner / Energifonden 1, 2, 3 AB

Årlig ränta

10 procent

Utbetalning av ränta

Halvårsbasis (administreras av Euroclear)

Teckningsförbindelser från Styrelse

500 Tkr (500 000 kr)

SVA RS P O ST
Kundnummer 202 964 48

i Energifonden
• Energifonden Sverige 1 AB (publ), med årlig ränta på 8% och löptid på 3 år
• Energifonden Sverige 2 AB (publ), med årlig ränta på 9% och löptid på 4 år
• Energifonden Sverige 3 AB (publ), med årlig ränta på 10% och löptid på 5 år

SE-110 05 Stockholm
Sweden

Kontaktuppgifter
Energifonden
E-post: info@energifonden.eu
Tel: 031-27 00 58

Göteborg Corporate Finance
E-post: info@gcf.se
Tel: 031-13 59 08
Hänvisning till Informationsmemorandum
Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av tre olika erbjudanden med tillhörande Informationsmemorandum. Denna
sammanfattning ska endast ses som en introduktion till dessa erbjudanden. Beslut om att spara i ett instrument som presenteras i
denna informationsbroschyr ska grunda sig på tillhörande Informationsmemorandum i sin helhet. Informationsmemorandum för
vartdera instrument finns att ladda ner från www.energifonden.eu och www.gcf.se.

ENERGIFONDEN

VD HAR ORDET

VARFÖR SPARA I EN RÄNTEOBLIGATION?

Bäste investerare.

Obligationer är i generellt förknippade med lägre
risk än aktier, samtidigt som de kan erbjuda en
bättre avkastning än traditionellt sparande på
bankkonto. Till skillnad från aktier, vars värden
är förknippade med hur bolagen presterar för att
möta sina finansiella mål, så är obligationer exponerade mot bolagens möjlighet att möta utlovade
ränteutbetalningar samt återbetalning av lånens
nominella belopp vid periodens slut (kreditrisk). I
rådande marknadsklimat kan det kännas ”dyrt” att
investera sina pengar på börsen, samtidigt som de
låga räntorna medför att pengarna på sparkontot
äts upp av inflationen. Därför kan obligationer som
sparform vara attraktivt för den som vill ha högre
avkastning på sitt sparande utan att man tar på sig
för stor risk.

Energifonden erbjuder nu dig att få avkastning på ditt sparkapital genom att investera i våra ränteobligationer.

kvar vilket skapar en oändlig marknad där bara fantasin
kan sätta gränserna!

Energifonden får sin avkastning genom att investera i både
nya och etablerade företag inom energisektorn. Allt ifrån
vanliga bränslebolag såsom Smart Energy där Energifonden innehar ca 60% av aktierna, till vindkraftverk och bolag
som forskar inom alternativa bränslen. Inom energilogistik
sker också en stor förändring där energifonden kommer att
vara delaktig med investeringar i fartyg, tåg, lastbil mm.

Energifonden har hittills genomfört en större investering
som på drygt tre års tid skapat en stor avkastning till Energifonden. Bolaget heter Smart Energy Sweden Group
AB och dess aktie är noterat på NGM Nordic MTF börsen.
Välkommen att teckna i en ränteobligation i Energifonden
som ger dig en hög, fast ränta på ditt sparkapital till skillnad
mot de etablerade bankerna som ger betydligt lägre ränta!

Alla människor på planeten nyttjar alla former av energi
dagligen och kommer alltid så att göra så länge jorden finns

Fredrik Johansson
VD

STYRELSEN

Anmälningssedel för teckning av Obligationer i Energifonden Sverige 1, 2, 3 AB
Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:
Mangold Fondkommission AB
Emissioner / Energifonden Sverige 1, 2, 3 AB
Box 55691
SE-102 15 STOCKHOLM
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr
Tel: 08-503 01 595 / Fax: 08-503 01 551
Email: ta@mangold.se

TECKNINGSTID

12 februari - 9 mars 2018, klockan 17:00

NOMINELLT BELOPP

7 000 SEK

ISIN-KOD

SE0010833681, SE0010833699, SE0010833707

TILLDELNING & BETALNING

Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av
avräkningsnota

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av Obligationer i Energifonden Sverige 1, 2 , 3 AB. Observera att anmälan är bindande samt att
endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad
önskar härmed teckna obligationer nyemitterade av Energifonden Sverige 1, 2, 3 AB, i enlighet med de villkor som anges i det memorandum som upprättats med
anledning av emissionen och som är daterat den 12 februari 2018, den information om kostnader och avgifter som är förknippade med det aktuella instrumentet vilken
återﬁnns på Mangolds hemsida. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida
samt att Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av Obligationer enligt nedan. Besked om eventuell
tilldelning av obligationer 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 17:00 den 9 mars 2018.

TOTALT BELOPP ATT INVESTERA (i jämna poster om 7 000 SEK per Obligation)
Energifonden 1 AB

Energifonden 2 AB

SEK

SEK

•• Energifondens styrelse består av 4 styrelseledamöter.
•• Investeringskommittén skall bestå av minst 3 personer
och genomför allt förarbete om investeringsprojekten
som styrelsen sedan beslutar om genom majoritetsomröstning om vilka bolag/projekt som det skall investeras i. Samtliga har stor erfarenhet från näringslivet
och finansiella sektorn.

•• VD:n är ansvarig för det dagliga operativa arbetet med
att kontrollera bolagets investeringar och rapporterar
till styrelsen. VD:n ingår alltid i investeringskommittén.
•• CFO är ansvarig för ekonomistyrning och rapporterar
till VD:n.
•• Bolagets revisor Fredrik Waern från KPMG är ansvarig
för att revidera bolagets årsredovisning samt
ekonomistyrning.

VARFÖR SPARA I EN RÄNTEOBLIGATION HOS ENERGIFONDEN?
Det finns flera skäl som kan motivera sparande i Energifondens obligation, bland annat:
•• Första investeringen har hittills gett en avkastning på ca 2000%.
•• Energifonden Sverige AB är ett solitt bolag som har ett eget kapital på drygt 64 miljoner kronor (2017-12-31),
vilket bidrar till en stark balansräkning och trygghet för investerare.
•• Energifonden är ett familjeägt investeringsbolag vars vision är att bli ledande på investeringar
i mindre och medelstora nordiska energibolag, både i etablerade och i startups.
•• Energifonden har tidigare gett ut en obligation i dotterbolaget Smart Energy Sweden Group AB
och har alltid mött förpliktelserna gentemot låntagare inom utsagd tid. Denna obligation ger
en årlig ränta på 10%.
•• Energifonden och dess tre dotterbolag Energifonden 1-3 har i nuläget en kassa på ca 6 miljoner kronor.
•• Du får en betydligt högre avkastning än på ett konventionellt sparkonto.

Karl-Erik Johansson

Hans Schedin

Ordförande

Ledamot

Född 1946, f.d. entreprenör inom marina sektorn och fastigheter,
numera styrelseproffs, ordförande i Smart Energy Sweden Group
AB (publ) samt VD i Pallas Group AB (publ).

Född 1945, advokat, f.d. ställföreträdande generaldirektör vid
Finansinspektionen, numera ledamot i Aktiemarknadsnämnden.
Ledamot i Smart Energy Sweden Group AB (publ). Lång erfarenhet av finansiell lagstiftning, reglering och tillsyn.

Fredrik Johansson

Finn Johnsson

Ledamot och VD

Ledamot

Född 1982, entreprenör inom energi och shippingsektorn, för
närvarande VD i Smart Energy Sweden Group AB (publ) samt
ordförande i Pallas Group AB (publ).

Född 1946, civilekonom, f.d. styrelseordförande i Volvo AB,
numera styrelseordförande i Thomas Concrete Group samt
ordförande i Västsvenska Föreningen, Nordic MRO, EFG & Jarl
Securities. Styrelsemedlem i NEVS (f.d. SAAB) och Lemminkäinen.

•• Obligationerna är efterställda med en betalningsgaranti från Energifonden Sverige AB, vilket betyder att
moderbolaget är skyldigt att erlägga ränta samt återbetalning av obligationen till sparare om inte något av
dotterbolagen kan infria sitt åtagande.

Vid tilldelning ska tecknade obligationer 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

Telefon

Efternamn (samtliga), Förnamn (samtliga) / Firma

Medborgarskap (samtliga)

LEI kod (för Bolag)*

TIN (om utländskt medborgarskap)

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)

E-post

Postnummer

Ort

Land (om annat än Sverige)

Underskrift (i förekommande fall av behörig ﬁrmatecknare eller förmyndare)

NID (om utländskt medborgarskap)*

Ort och Datum

Namnförtydligande

För att Mangold ska kunna avgöra att investeraren tillhör instrumentets
målgrupp vänligen svara på nedan frågor. Nedan frågor är obligatoriska för att
anmälningssedeln ska vara giltig.

Har du kapaciteten att förlora hela ditt investerade belopp?
Är du medveten om vilken dag Obligationslånet förfaller till återbetalning?

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

Vid teckning av fullmaktshavare ska samtliga nedanstående uppgifter fyllas i som ett komplement till ovanstående. Vänligen texta tydligt:
Personnummer/Organisationsnummer

Telefon

Efternamn (samtliga), Förnamn (samtliga) / Firma

Medborgarskap (samtliga)

LEI kod (för Bolag)

TIN (om utländskt medborgarskap)

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)

E-post

Ort

Land (om annat än Sverige)

Underskrift (i förekommande fall av behörig ﬁrmatecknare eller förmyndare)

ENERGIFONDEN

-

Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identiﬁeringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer
behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identiﬁer) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID) för att kunna teckna nya Vinstandelsbevis.

Har du tidigare erfarenhet av att handla med obligationer?

Efterfrågan på fossila bränslen är fortfarande stor i takt med den tilltagande ökningen av antalet invånare på vår planet
och Energifonden har under åren bevisat sig på denna marknad. Samtidigt har man insett att alternativa bränslen kommer att spela en mer central roll i samhället, inte minst för att motverka klimatförändringar och förorening av vår miljö.
Det finns många synergier mellan verksamheter som arbetar med alternativa kontra fossila bränslen- alltifrån hur man
arbetar med internationella leverantörer till hur man positionerar sig gentemot energimyndigheter och kundbehov.
Mot bakgrund av detta har Energifonden ett ypperligt tillfälle att ta vara på denna marknadspotential och förädla den
på rätt sätt.

Teckna online via
www.mangold.se

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”

Målgrupp

FRAMTIDEN

SEK

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.

Postnummer

ENERGIFONDEN

Energifonden 3 AB

Ort och Datum

Namnförtydligande

NID (om utländskt medborgarskap)

