Inbjudan att teckna aktier i
Ziccum AB (publ)
inför planerad notering på Spotlight
Viktig information – Alla investeringar i värdepapper är förenade med risker. Denna informationsbroschyr
innehåller inte all information om Ziccum AB, emissionen och de potentiella risker som är förenade med en
investering i Ziccum. En beskrivning om Ziccums verksamhet, potentiella risker samt annan bolagsspecifik
information framgår i det memorandum som finns att tillgå på Bolagets hemsida (http://www.ziccum.com).
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VD har ordet
Med vår patenterade teknologi LaminarPace är målsättningen att utveckla nya beredningar av
biologiska läkemedel. Genom att utveckla torra beredningsformer av produkter som i nuläget
enbart finns i vätskeform kan Ziccum öppna upp nya marknader och skapa nya patent. Torr
form eftersträvas i princip alltid vid utveckling av nya läkemedel. Fördelarna med torr form
(tabletter, pulver etc) är många. Det ökar produktens stabilitet och därmed livslängd, det
underlättar hela transportkedjan från fabrik till patient, det möjliggör distribution av läkemedel
till nya platser där t.ex. kyl och frysförvaring är en stor utmaning och det medför att patienter
som behandlar sig själva, i sina hem kan få tillgång till säkrare och effektivare läkemedel.
För traditionella läkemedel, eller småmolekyler, utgör torra beredningsformer mer än 95% av
alla produkter på världsmarknaden. Motsvarande siffra för biologiska läkemedel, tex vacciner,
antikroppar, peptider och proteiner är knappt 20%. Detta beror till stor del på de biologiska
preparatens känslighet mot extrema temperaturer och fysiska påfrestningar, vilket i sin tur
utesluter användning av traditionella torkningsmetoder som baseras på antingen höga eller
låga temperaturer och i många fall leder till tuffa fysiska påfrestningar på molekylerna.
Ziccum har en unik och patenterad teknologi som är dokumenterat väl fungerande, med
tydliga kundnyttor. Vi fokuserar på en marknad (biologiska läkemedel) på stark frammarsch
och där historien, trenderna och behoven tydligt talar för värdet av att kunna framställa
produkter i torr form men där de tekniska lösningarna för att göra detta har saknats. Nästa
steg är att anpassa teknologin för kommersiell produktion och presentera vårt erbjudande för
potentiella samarbetspartners i läkemedelsbranschen.
Det faktum att vår ansökan till fas 1 (förstudie) av Horizon 2020 beviljades och dessutom
fick höga poäng i bedömningen stärker ytterligare min tro på att vi har en teknologi som har
potential att göra stor skillnad för stora populationer som behöver tillgång till vacciner och
läkemedel, och för stora läkemedelsbolag som vill effektivisera logistiken för sina produkter
och därmed öka marknadspotentialen.
Ziccum grundades som en spin-out från Inhalation Sciences som framgångsrikt noterades
på Spotlight (fd Aktietorget) i september 2017. Att notera även Ziccum är en spännande
utmaning. En notering möjliggör för oss att kunna driva våra planer för kommersialisering
vidare med mer resurser och därmed högre fart.
Lund i september 2018
Göran Conradson
VD Ziccum AB (publ)

Göran Conradson, född 1957
VD sedan den 5 april 2017. Utbildad civilingenjör i Kemiteknik.
Göran har över 30 års erfarenhet från kommersialisering av
olika typer av bioteknologiska produkter. Han har haft ledande
befattningar inom marknads- försäljnings- och affärsutveckling
på bl.a. Pharmacia (nuvarande GE), Biacore samt BioInvent.
Göran kommer att äga ca 12% av aktierna i Ziccum efter
genomförd emission.
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Investerarträffar

24 Sept

Göteborg (Aktiedagen),
Svenska Mässan, Mässans gata 24
(17:20-17:50)

25 Sept

Stockholm (Investerarkvällen)
Hotel klara, Slöjdgatan 7
(18:00-19:00)

26 Sept

Malmö (Aktiedagen),
Kockum Fritid,
Västra varvsgatan 8 (10:20-10:50)

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid:

19 september – 3 oktober 2018

Emissionsvolym:

Högst 3 000 000 units. Vid full teckning tillförs Ziccum ca 15,8 MSEK före emissionskostnader
(1,0 MSEK)

Värdering

15,78 MSEK (pre-money)

Teckningskurs:

5,26 SEK per unit, inkluderande en aktie och en teckningsoption (vederlagsfri) av serieTO1.
Courtage utgår ej.

Teckningsoption TO1

Två teckningsoptioner av serieTO1 ger rätt till teckning av en ny aktie med teckningsperiod
under december 2019 till ett lösenpris om 10 SEK per aktie. TO1 emitteras vederlagsfritt.

Villkor för emissionen:

Bolaget har beslutat att lägsta belopp för att fullfölja emissionen är 10 000 000 SEK, vilket
innebär att lägsta antal units som måste tecknas är 1 901 141 stycken.

Företräde

Emissionen sker med företräde för aktieägare i Ziccum via s.k. Uniträtter. Bolagets
huvudägare (73%), Inhalation Sciences har beslutat dela ut Uniträtterna till sina ägare.

Teckningspost:

Minsta teckningspost är 1 unit för de som tecknar med stöd av företrädesrätt och minst 1 000
units för de som tecknar utan stöd av företrädesrätt

Notering på Spotlight:

Första dag för handel i Bolagets aktie och teckningsoptioner av serieTO1 på Spotlight
beräknas bli den 25 oktober 2018.

Teckningsåtaganden:

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 2,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 17
procent av emissionslikviden vid full teckning.

ISIN-kod för Ziccums aktie:

SE0011415595

ISIN-kod för teckningsoption TO1:

SE0011641950

Legal rådgivare

Ansvar

Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband
med Nyemissionen.

Styrelsen i Ziccum är ansvarig för innehållet i detta
dokument samt den fullständiga beskrivningen av
investeringsmöjligheten som beskrivs i memorandumet
på www.ziccum.com.

Emissionsinstitut
Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut till
Bolaget.
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Beskrivning av Ziccums verksamhet
Ziccum utvecklar nya beredningar av biologiska läkemedel. Med bolagets patenterade
teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av produkter som i nuläget
enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öppna nya marknader, skapa nya
patent och generera intäkter från försäljning av licenser.

Bakgrund
Ett läkemedels framgång beror inte bara på dess effekt
utan också dess förutsättningar att kunna lagras, transporteras och hanteras. För att optimera marknadspotential och lönsamhet är >95% av alla traditionella
läkemedel (s.k. småmolekyler) formulerade i torr form,
tex som tablett eller pulver. För biologiska läkemedel är
motsvarande siffra knappt 20% .
Biologiska läkemedel är svåra att formulera i torr form
då de normalt sett inte klarar konventionella metoder för
torkning som bygger på antingen höga (+80) eller låga
(-80) temperaturer. Konsekvenser av nuvarande begränsningar hos biologiska läkemedel är exempelvis att 20%
av världens barn inte nås av nödvändiga vaccinationsprogram eller att mediciner för självadministrering
förstörs på grund av felaktig förvaring eller hantering.

Ziccum är, genom sin patenterade teknologi
LaminarPace, det enda bolaget i världen som
kan erbjuda skonsam torkning av biologiska
läkemedel i rumstemperatur.
Detta öppnar möjligheten att utveckla och patentera
nya beredningsformer av biologiska läkemedel och
erbjuda bättre stabilitet, längre hållbarhet och enklare
förvarings- och transportkrav. Detta ger en konkurrensfördel, kostnadsbesparing och möjlighet att adressera
fler och större marknader. Nya beredningsformer kan
dessutom skyddas av nya patent så att konkurrensfördelen består över tid.

Vision
Ziccums vision är att erbjuda säkra och effektiva läkemedel i alla miljöer och situationer över hela världen och att
minimera dyr och opraktisk kyl- och frys transport och förvaring.

Marknad
Ziccums primära marknad utgörs av biologiska läkemedel där behovet av nya metoder för att framställa
torra formuleringar är som allra störst. Marknaden för
biologiska läkemedel är dynamisk och i mycket stark
tillväxt. 2017 utgjorde biologiska läkemedel en tredjedel

av den totala försäljningen av läkemedel globalt, motsvarande 208 miljarder dollar. 2024 beräknas denna siffra
ha ökat till 380 miljarder dollar eller 38% av den globala
läkemedelsförsäljningen1.

Potential
Marknadspotentialen för att framgångsrikt introducera
torra beredningar av biologiska läkemedel kan exemplifieras genom HPV vaccin (livmoderhalscancer).
Den förväntade försäljningen av vaccinet under kommande år är ca 40 miljarder kronor per år. Vaccinet
är i vätskeform och kräver kylförvaring (får ej frysa).
Med antagande om att 20% av världsmarknaden utgörs
av länder i ”tredje världen”, där utmaningarna med

kylförvaring och kyltransport är som allra störst och att
20% av den adresserbara marknaden i denna del av
världen aldrig nås p.g.a. produktens specifikation skulle
en torr beredning av vaccinet innebära en ”ny” marknad
på 2 miljarder kronor.
Med antagande om en royaltynivå på mellan 5-10%
betyder det en intäktspotential för Ziccum på
100-200 MSEK/år.

1. EvaluatePharma® World Preview 2018, Outlook to 2024, 11th Edition – June 2018
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Produktutveckling
Ziccum utvecklar nya beredningar av biologiska läkemedel genom att använda Bolagets patenterade metod och
tillverkningsprocess för torkning. Utvecklingen av en ny beredningsform av ett befintligt läkemedel kan ske till
väsentligt lägre kostnad än vid utveckling av nya läkemedel eller när exempelvis nya tillsatsämnen introduceras.
Genom att visa på ekvivalenta egenskaper mellan befintlig produkt (vätska) och den nya beredningen (pulver
+ vätska) kan en ny version av produkten introduceras på marknaden utan, kostsamma, kliniska prövningar.
Utvecklingsprocessen innefattar 6 steg.

Utveckling
Utvecklingsfasen inkluderar optimering av
torkningsbetingelserna, djupare regulatorisk
kartläggning samt framtagning av analyser och
metoder för genomförande av regulatoriska
ekvivalens- och stabilitetsstudier.

Feasibility

Utveckling

Tillverkning

Försäljning

En tillverkningsprocess anpassad för
den aktuella produktens specifikation
och förväntade volymer sätts upp
och valideras.

Den nya beredningsformen
introduceras på marknaden

Tech transfer

Tillverkning

Registrering

Försäljning

Feasibility

Tech transfer

Registrering

Biologiska läkemedel identifieras
mot noggrant utvalda kriterier
och utvärderas i pilotstudier. En
fördel med LaminarPace är dess
kapacitet att till låg kostnad, och i
tidigt skede, ge god uppfattning om
funktionalitet och effektivitet.

Tillverkningsprocessen överförs till
ett CMO (Contract Manufacturing
Organisation) eller en partner
för att förbereda för tillverkning i
industriell skala.

Den nya formen av läkemedlet
registreras hos utvalda läkemedelsmyndigheter

Affärsmodell
Ziccums affärsmodell bygger på att utveckla nya beredningsformer av biologiska läkemedel och utveckla de analyser
som krävs för att i senare steg registrera den nya beredningen av läkemedlet. Affärsmodellen bygger på att ingå
partnerskap med större läkemedelsbolag, företrädesvis den eller de bolag som marknadsför och säljer den
existerande beredningsformen.

Intäkter
Ziccum genererar intäkter genom licensbetalningar när ett utvecklingsprojekt når definierade milstolpar och i form
av löpande royalty-betalningar när läkemedlet säljs i den nya beredningsformen. Den licens som erbjuds ger kunden
en icke-exklusiv rätt till grundteknologin (metoden) samt en exklusiv rätt till de nya patent som skapas runt specifika
substanser i den nya beredningen. Detta öppnar möjligheten för ut-licensiering av flera produkter baserat på
Ziccums kärnteknologi och därmed multiplicera intjäningsförmågan.

Snabb regulatorisk väg
För projekt med rätt tekniska förutsättningar kan en torr beredning av ett redan godkänt läkemedel lanseras utan
att nya kliniska studier behöver genomföras. Detta bygger på att en patient kommer att behandlas med exakt
samma produkt i administrationsskedet genom att den torra produkten löses/re-konstitueras innan administration
till patient. Tiden och kapitalet som krävs för att påbörja försäljning av den nya, re-formulerade, beredningen av den
redan godkända produkten kan därmed reduceras väsentligt.
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Team
Ziccums VD, Göran Conradson har en stark kommersiell
profil och en gedigen erfarenhet från kommersialisering
av ny teknologi från både små biotechbolag och multinationella koncerner. Bolagets CFO, Michael Owens har
stor erfarenhet av bolag i noterad miljö, bland annat som
controller på Infant Bacterial Therapeutics AB och CFO på
Inhalation Sciences.

Ziccums styrelse består av personer med bred kompetens från läkemedels- och finansbranschen. Bolagets
styrelseordförande är Fredrik Sjövall, tidigare VD och
numera styrelseordförande i Inhalation Sciences och f.d.
VD och styrelseordförande i Hemcheck AB som finns
noterat på Nasdaq First North.

Målsättningar
Ziccums mål är att under 2019 kunna presentera minst 1 produkt som framgångsrikt passerat feasibility-steget,
ansökan om patent skickats in och utvecklingsfasen startats och är på god väg. Därutöver är målet att ha initierat
minst 3 feasibility-projekt i samarbete med kund.

Motiv för kapitalanskaffningen
Likviden från den förestående emissionen skall användas för att vidareutveckla och förädla de (biologiska) läkemedel
som valts ut. I nuläget finns fyra projekt i bolagets pipeline. Kapital behövs också för att förbereda teknologin för
kommersiell produktion och för att investera i en förstärkt patentportfölj. Den likvid som tillförs Ziccum genom Nyemissionen ska täcka Bolagets kostnader och planerade satsningar under resterande del av 2018 samt hela 2019 och skall
framförallt användas inom följande områden:
●● För att kunna genomföra planerade utvecklingsprojekt
och nå målsättningarna rekryteras två personer
(projektledning och lab), dessa rekryteringar förväntas
vara genomföra under q4 2018.
●● I syfte att kartlägga vilka substanser och projekt som
har störst potentiell nytta av LaminarPace kommer
ett flertal pilotstudier med noggrant selekterade
substanser att genomföras. Arbetet kommer att lägga
grunden för en starkare patentportfölj där nuvarande
metodpatent förstärks med patent på specifika
substanser och/eller substansklasser.
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●● Ziccums långsiktiga framgång bygger på att redan
nu hålla en tät dialog med potentiella kunder. På så
vis kan tidiga samarbetsprojekt initieras med syfte
att validera det industriella intresset för Bolagets
teknologi och affärsmodell. Deltagande på utvalda
internationella konferenser tillsammans med direkta
kundmöten kommer att utgöra en central aktivitet.
●● Förberedelser för kommersiell produktion och det EU
finansierade projektet FORMBECC kommer gradvis att
intensifieras under resterande del av 2018 och 2019.

Ziccum AB (publ)

Teckning utan stöd av uniträtter (UR)

Anmälningssedel för teckning av units utan stöd av uniträtter i Ziccum AB (publ)

X

Teckningstid:
19 september — 3
oktober 2018,
kl.15:00

Teckningskurs:
5,26 SEK per unit

Fullständiga villkor:
Se memorandum för nedladdning
på www.aqurat.se eller
www.ziccum.com

Tilldelning och betalning:
Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota.
Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota.

X

Observera att om Ni har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring (KF),
måste Ni kontrollera med Er bank/förvaltare, om förvärv av värdepapper inom ramen för Erbjudandet är möjlig. Anmälan skall i så fall göras via den bank/
förvaltare som för kontot. För att åberopa subsidiär företrädesrätt måste teckningen gå via samma förvaltare som teckningen med företrädesrätt.
Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av följande antal units i Ziccum AB (publ) till en kurs om 5,26 SEK per unit avseende företrädesemission av
units beslutad av extra bolagsstämma i Ziccum AB (publ) den 15 augusti 2018. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri TO 1. Minsta teckningspost utan företrädesrätt om 1 000 units.
Antal:

units á 5,26 SEK, motsvarande:
Efternamn:

Förnamn/Firma:
VAR GOD TEXTA TYDLIGT, BLANKETTEN LÄSES MASKINELLT

SEK

Adress:

Person-/Org.nr:
-

Postnr:

Ort:

Land:

LEI-kod/ NID-nr:*

Medborgarskap (samtliga):

E-post

VP-konto eller depå:

Bank/förvaltare:

Telefon:

*Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Juridiska
personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier). Fysiska personer som ej har svenskt medborgarskap behöver uppge sitt NID-nummer
(Nationellt ID eller National Client Identifier).

Passandebedömning

Ett emissionsinstitut är skyldigt att inhämta uppgifter om investerarens risktolerans, riskvilja och placeringshorisont i syfte att kontrollera om de instrument som distribueras är förenliga med investerarens behov, egenskaper och mål med investeringen. De inhämtade uppgifterna dokumenteras. Emissionsinstitutet ansvarar inte för
kundens investeringsbeslut eller följderna av beslutet. Du som kund kan välja att genomföra investeringen även om emissionsinstitutet bedömer att investeringen inte
passar dig. Du måste besvara samtliga frågor. Är kunden en juridisk person eller en fysisk person som företräds av t.ex. sina vårdnadshavare, ska frågorna 1-2 besvaras
utifrån företrädarens perspektiv, medan fråga 3 ska besvaras utifrån kundens perspektiv.
1.
2.
3.

4.
5.

Har du tidigare erfarenhet av transaktioner med den särskilda typ av finansiellt instrument som du nu avser att investera i som medför att
du förstår de risker som är förknippade med investeringen?
Har du tidigare kunskap av transaktioner med den särskilda typ av finansiellt instrument som du nu avser att investera i eller har du utbildning eller yrkeserfarenhet ifråga om värdepappershandel som medför att du förstår de risker som är förknippade med investeringen?
Vid investeringar i aktuell typ av finansiellt instrument bör investeraren ha ekonomisk förmåga att förlora hela det investerade kapitalet samt
vara beredd att ta risken att förlora hela detta kapital för att uppnå målen med investeringen, d.v.s. vara villig att ta hög risk. Uppfyller du dessa
förutsättningar?
Vid investeringar i aktuell typ av finansiellt instrument bör investeraren ha en placeringshorisont som innebär att investeraren är villig att äga
instrumenten under en lång tid, ibland för en period om flera år. Har du en sådan placeringshorisont?
Vill du genomföra investeringen om du har svarat ”nej” på någon av frågorna 1-3 ovan? Emissionsinstitutet anser att investeringen inte passar
kunden och erinrar om risken att förlora hela eller delar av det investerade kapitalet samt att det kan ta lång tid att avyttra instrumenten.

Jag bekräftar genom min underskrift nedan att jag läst, förstått och godkänner all information som framgår av
båda sidorna av denna anmälningssedel.
Ort, datum och underskrift:

X

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

Skicka in anmälningssedeln till:
Aqurat Fondkommission AB
Box 7461
103 92 Stockholm
eller via e-post till: info@aqurat.se

OM TECKNINGEN AVSER ETT BELOPP SOM ÖVERSTIGER 15 000 EUR SKA EN KOPIA PÅ GILTIG LEGITIMATIONSHANDLING MEDFÖLJA. FÖR JURIDISK PERSON SKA ÄVEN ETT
AKTUELLT REGISTRERINGSBEVIS SOM STYRKER FIRMATECKNING BIFOGAS. BÅDE FYSISK OCH JURIDISK PERSON SKA I DETTA FALL ÄVEN BIFOGA BLANKETTEN ”ÅTGÄRDER
FÖR KUNDKÄNNEDOM” FÖR ATT ANMÄLAN SKA VARA GILTIG. BLANKETTEN FINNS ATT SKRIVA UT PÅ WWW.AQURAT.SE

Fortsättning på nästa sida:

X

Genom min namnteckning på förestående sida har jag (kunden) bekräftat att jag har tagit del av Aqurats
förköpsinformation som finns tillgänglig på www.aqurat.se/vara-tjanster/och att jag har läst och
accepterat nedan angivna avtalsvillkor. Jag har även bekräftat att:
●●

Anmälan är bindande och en felaktig anmälan kan komma att bortses från.

●●

●●

Jag har förstått att avtal om att Aqurat ska tillhandahålla investeringstjänsten utförande av order för undertecknad uppkommer endast
om Aqurat påbörjar utförandet av tjänsten. Om Aqurat väljer att inte
utföra tjänsten kommer undertecknad underrättas utan dröjsmål.

Teckningslikviden behandlas som redovisningsmedel för undertecknads
räkning endast fram till det att Aqurat behöver ställa likviden till emittentens
förfogande, vilket behöver göras i tiden före det att de finansiella
instrumenten levereras.

●●

Investeringen är förknippad med risk samt att hela det investerade kapitalet
kan gå förlorat.

Jag godkänner Bolagets riktlinjer för orderhantering (vilka finns tillgängliga i
Bilaga 2 till förköpsinformationen).

●●

Den likvid som undertecknad överför till Aqurat kommer från ett konto
i undertecknads namn eller, om så inte är fallet, att undertecknad ska
informera Aqurat om från vems konto likviden kommer i samband med
ingivandet av denna teckningsanmälan. Investeringen är förknippad med risk
samt att hela det investerade kapitalet kan gå förlorat.

●●

Aqurat kommer behandla personuppgifter i enlighet med vad som anges i
nedan angivna avtalsvillkor.

●●

Att jag tagit del av informationen om ersättningar i Bilaga 3 till
förköpsinformationen.

7.

Det finansiella instrumentets huvudsakliga egenskaper och risker är angivna
i Aqurats förköpsinformation. Priset för det finansiella instrumentet framgår
av teckningsanmälan. Investeringen kan medföra arvoden, skatter eller andra
avgifter som varken betalas genom Aqurat eller påförs av Aqurat. Kunden
ansvarar ensam för sådana kostnader.

8.

Anmälningsperioden för aktuellt erbjudande framgår av teckningsanmälan
samt av den information som har publicerats i samband med erbjudandet.
Instruktioner, inklusive sättet för betalning och för fullgörande, samt vissa
ytterligare villkor för teckning finns på teckningsanmälan.

9.

Kunden kan inte frånträda sina skyldigheter enligt detta avtal genom att säga
upp avtalet i förtid. Aqurat följer svensk lag vid marknadsföringen. Avtalsvillkor och ev. information tillhandahålls på svenska. Aqurat åtar sig endast
att kommunicera med kunden på svenska. Information om hur klagomål
framställs/behandlas och vilka möjligheter som finns att få en tvist prövad
utanför domstol samt om garantifonder och liknande ersättningssystem finns
i förköps-informationen.

●●

●●

Jag godkänner att Bolaget utför kundens order utanför en reglerad marknad.

●●

De finansiella instrumenten tecknas till fast pris som angivits i
teckningsanmälan.

●●

Teckning kommer att utföras så snart som möjligt förutsatt att teckningsanmälan och därtill hörande dokument är korrekt ifyllda samt att det inte
föreligger några hinder mot transaktionen enligt lagen om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism.

Avtalsvillkor m.m.
Aqurat Fondkommission AB ("Aqurat" eller "Emissionsinstitutet") är ett auktoriserat värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Aqurats
huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla administrativa tjänster till aktiebolag
som har eller avser att få sina aktier och andra finansiella instrument registrerade
hos värdepapperscentralen Euroclear Sweden. Inom ramen för denna verksamhet utför Aqurat lagreglerade investeringstjänster på primärmarknaden åt både
emittenter och investerare.
Kunden är av Aqurat kategoriserad som en icke-professionell kund och är
medveten om sin lagstadgade rätt att begära en annan kundkategorisering.
1.

Aqurats tjänster riktar sig endast till investerare i Sverige. Aqurat är inte
skyldigt att tillhandahålla sina tjänster till någon investerare och kan avvisa
en investerare bl.a. på den grunden att investeraren är bosatt i ett land som
medför särskilda regulatoriska risker (t.ex. USA).

2.

Aqurat tillhandahåller investeringstjänsten ”utförande av order” till investerare. Tjänsten innebär att Aqurat på kundens uppdrag, för kundens räkning
och med kundens medel dels förvärvar de finansiella instrument som kunden
erbjudits av en emittent, dels levererar instrumenten till den depå som
kunden har angivit i teckningsanmälan.

3.

4.
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Aqurat levererar endast instrumenten till depå i kundens namn eller som
kunden råder över i egenskap av försäkrad eller försäkringstagare. För att
Aqurat ska kunna leverera instrumenten måste kundens depåinstitut, eller
i förekommande fall försäkringsbolag, acceptera att ta emot dem och det
åligger kunden att säkerställa detta.
Aqurat är enligt lag skyldigt att ifråga om tillhandahållande av investeringstjänster som avser vissa finansiella instrument inhämta uppgifter om kunden.
Om kunden inte tillhandahåller efterfrågade uppgifter kommer Aqurat inte
att utföra den tjänst som detta avtal avser.

5.

Aqurat tillhandahåller investeringstjänsten "placering av finansiella
instrument utan fast åtagande" till emittenten. Tjänsten innebär att Aqurat
har åtagit sig att assistera emittenten vid genomförandet av emissionen
i den utsträckning som har överenskommits i särskilt avtal mellan Aqurat
och emittenten. Avtalen mellan Aqurat och emittenter anger i regel bl.a.
att Aqurat ska tillhandahålla tjänsten utförande av order för investerare i
emissionen och för detta arbete ha rätt till viss ersättning. Den ersättning
som Aqurat tar emot kan vara fast eller innehålla en fast del och en rörlig del
som bl.a. kan avse ersättning per mottagen teckningsanmälan. Ersättningens
storlek är unik för varje uppdrag.

6.

Kundens order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att
för kundens räkning sälja, köpa eller teckna finansiella instrument enligt de
villkor som gäller för aktuellt erbjudande. Kundens order omfattas inte av den
ångerrätt som gäller för vissa andra typer av tjänster och produkter enligt
Distans- och hemförsäljningslagen.

10. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i
posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln eller vid
Aqurats tillhandahållande av tjänster till kunden.
11. Reklamation ska framställas utan dröjsmål. Kunden har inte rätt till någon
ersättning, eller annan påföljd, om reklamation inte har framställts utan dröjsmål. Part är endast skadeståndsskyldig gentemot motpart för direkt skada
som har orsakats av grov oaktsamhet. Indirekt skada, såsom intäktsbortfall,
ska inte i något fall vara ersättningsgill.
12. Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och eventuell tvist ska prövas av
allmän domstol.
13. Personuppgifter som lämnas till Aqurat eller som i övrigt registreras i samband
med uppdraget kommer att behandlas av Aqurat i enlighet med vid var tid
gällande författning. Personuppgifterna kommer att samlas in och behandlas
av Aqurat i syfte att Aqurat ska kunna utföra kundens order. Som ett led i
utförandet kommer personuppgifter bl.a. att överföras till emittenten. Detta
är ändamålen och den rättsliga grunden för behandlingen. Personuppgifterna
kommer att lagras under den period som anges i vid var tid gällande författning
(regelverket för värdepappersbolag anger f.n. en lagringstid om ca fem år). Den
registrerade har, på de villkor som anges i författning, rätt att av Aqurat begära
tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av
behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt
till s.k. dataportabilitet. Den registrerade har även rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten. Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt
för att kunden ska kunna ingå avtal med Aqurat om utförande av order. Du/
kunden är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna till Aqurat. Om
erforderliga personuppgifter inte tillhandahålls kommer Aqurat inte att ingå
avtalet om utförande av order med kunden. Det kommer inte att förekomma
något automatiserat beslutsfattande. Aqurat är personuppgiftsansvarig.

För mer information hänvisar Aqurat till www.aqurat.se
AB, Scheelevägen 15, 223 70 LUND, Sweden
Mobile: +46 709 61 55 99, e-mail: conradson@ziccum.com, www. ziccum.com

Inbjudan att teckna aktier i Ziccum AB (publ)
ZICCUM

Ziccum AB (publ)

