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Vi har i detta dokumentet samlat frågor och svar, relaterade till den aktieemission vi för närvarande 
genomför. Vi kommer löpande lägga till svar på nya frågor som dyker upp

Är det något du undrar, eller om du har en fråga som inte finns med nedan så kan du maila direkt till 
vår fondkommissionär Aqurat på: info@aqurat.se.
Kan inte Aqurat svara på din fråga, eller av annan anledning, så är du självklart alltid välkommen att 
höra av dig direkt till oss på: endelavpoppels@poppels.se.

Vad är en LEI-Kod? Behöver jag det? 
LEI står för Legal Entity Identifier och är en kod som används för att identifiera företag som handlar med 
värdepapper. Det är inget som krävs av privatpersoner och du behöver det således inte. 

Vad är ett NID-nummer? Behöver jag det? 
NID står för Nationellt ID-nummer och bestäms av ditt medborgarskap. Från och med 3 januari 2018 
behöver alla privatpersoner som handlar med värdepapper registrera ett nationellt ID-nummer, NID, 
i sin banks system. Det gäller som en global identifieringskod vid värdepapperstransaktioner. Du 
registrerar enkelt ett NID hos din bank.

Kan jag placera aktierna i en ISK? 
Nej, ISK kan enbart användas för aktier som är listade på en handelsplats vilket vi inte är i dagsläget. 

Har jag rätt att göra investeraravdraget i min kommande 
deklaration? 
Ja, det får du under förutsättning att din investering är i linje med Skatteverkets regler. Du kan läsa mer 
om det på deras hemsida: https://www.skatteverket.se/investeraravdrag.

Har befintliga aktieägare företräde i emissionen? 
Nej, befintliga ägare får teckna aktier i emissionen, men har inte företräde utan gör det på samma 
villkor som alla andra. 

Hur stor är minsta posten man kan köpa i emissionen? 
Den minsta posten som går att köpa är 80 stycken aktier á 24 kr, totalt 1920 kr.

Hur många nya aktieägare finns det plats för? 
Maximalt kommer vi kunna erbjuda plats för 9375 stycken nya aktieägare. Vi tror inte att det kommer 
att vara så många som tecknar aktier, men det är det övre taket för vad som är möjligt i emissionen. 
Detta då emissionen gäller 750 000 stycken aktier, med minsta teckning om 80 stycken aktier.
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Är det A- eller B-aktier en tecknar?
Det är B-aktier som emissionen gäller.

Hur fungerar de olika aktieslagen? 
Den främsta skillnaden är att A-aktier har tio röster per aktie medan B-aktier har en röst per aktie. Alla 
aktier har samma rätt till utdelning och närvaro vid stämmor och aktiviteter för aktieägare. Endast 
B-aktierna kommer bli aktuella för en framtida listning. 
 

Hur många aktier finns det idag? 
Innan emissionen finns det 6 374 000 A-aktier i bolaget. 

Kommer bolaget att listas på en organiserad handelsplats? 
När vi har nått målen vi satt upp som du kan läsa om i investeringsmemorandumet är det vårt mål att 
lista oss, OM intresset finns hos våra delägare. Det är endast aktierna B-aktierna som kommer vara 
aktuella för en listning. 

Kommer det bli någon utdelning de närmsta åren? 
Poppels har hittills alltid återinvesterat sin vinst i bolaget. Styrelsen ser ingen anledning att ändra det 
tillvägagångssättet de närmsta åren. 

Planerar ni fler emissioner längre fram? 
Nej det gör vi inte. 


