


Fluicell i korthet

Fluicells produkter och marknadspotential

Biopen®

Marknadsförd

Akademin och läkemedelsindustrin

Encellsanalyss

5-21%A

1.2 mdUSD

Biopixlar™ Retina

Produktutvecklingsfas

Akademin och läkemedelsindustrin

3D-Bioprinting

17-26%C

400 MUSD till > 1.3 mdUSD

Dynaflow® Resolve

Marknadsförd

Läkemedelsindustrin

Sekundärscreening

10%B

500 MUSD

Status:

Fokus kundsegment:

Fokus marknad:

Ungefärlig tillväxt (CAGR):

Ungefärlig marknadsstorlek år  
2015/2016

Estimerad ungefärlig tillväxt till:
A) år 2024 B) år 2022 C) år2021

Bakgrund - encellsbiologi
Utveckling av nya läkemedel med god lönsamhet har 
aldrig varit mer utmanande än idag. Ökad konkurrens, 
striktare regulatoriska krav och fallande betalningsvilja 
för nya mediciner är några bidragande faktorer som 
minskar läkemedelsindustrins lönsamhet. Forskning 
och utveckling av nya läkemedel behöver ta mindre 
tid och kostnader i anspråk, men processen behöver 
även baseras på bättre beslutsfattande, optimerad 
riskhantering och högre innovationsgrad.

Smarta forsknings- och screeningplattformar 
Fluicell kan via sin teknologiplattform redan idag  
hjälpa forskare och läkemedelsföretag att utveckla 
kostnadseffektiva metoder som har ett högt 
patientrelevant värde. Bolagets produkter möjliggör 
arbete med enstaka celler och låg förbrukning av 
läkemedelssubstanser och biologiskt material. För 
forskare innebär detta att ny kunskap kan erhållas kring 
vitala cellmekanismer, vilket i förlängningen leder till ny 
kunskap om cellers funktion. Produkterna bidrar vidare 
till ökad flexibilitet, tillgång till unika data och stora 
besparingar inom läkemedelsutveckling.

Kommersialiserade produkter
Fluicell marknadsför idag forskningsinstrumenten 
Biopen® och Dynaflow® Resolve. Dessa produkter 
erbjuder Bolagets kunder nya möjligheter att studera, 
bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda 
celler med hög upplösning. Dessa kommersialiserade 
produkter återfinns hos en internationell kundkrets 
av läkemedelsbolag, institut och universitet såsom 
exempelvis Karolinska Institutet, Pittsburg University, 
The Food and Drug Administration (US FDA), National 
Institutes of Health (US NIH), Roche, Novartis, 
Genentech och Orion Pharma.

Framtidens bioprintingplattform
Utifrån befintlig teknologiplattform och ackumulerad 
kunskap har Fluicell utvecklat en ”proof-of-principle” 
prototyp av en nästa generations högupplöst 
2D  och 3D-bioprintingplattform. Den kommande 
produkten, Biopixlar™ Retina, kan printa, radera, och 
arrangera biomaterial på en- och fåcellsnivå med en 
hög detaljskärpa som gör det möjligt att efterlikna 
specifika cellkonstruktioner och vävnadsliknande 
strukturer. Högupplöst bioprinting med vilken man 
kan bestämma cellsammansättningen, till exempel 
i en cancermodell, erbjuder, enligt  Fluicell, nya 
tids- och kostnadsbesparande  möjligheter för 
läkemedelsindustrin att undersöka nya och etablerade 
läkemedelseffekter i sjukdomsrelevanta modeller. 
Biopixlar™ Retina har direkta applikationer inom 
läkemedelsscreening, samt explorativ biologisk och 
medicinsk forskning och Bolaget anser att man 
kommer att kunna lansera ett första konkurrenskraftigt 
instrument med stora applikationsmöjligheter under 
2019.

Affärsmodell och affärsmöjligheter
Fluicell bedriver korsförsäljning av befintliga produkter 
till både industriella och akademiska kunder och 
intäktsmodellen består av såväl engångsintäkter från 
produktförsäljning som återkommande intäkter i 
form av tillhörande förbruknings- och leasingartiklar. 
Bolaget erfar en god och växande efterfrågan på 
marknaden. Fluicells, inklusive Bolagets distributörers 
totala offertstock har vuxit från fem offerter i maj 
2015 till cirka ett 100-tal offerter till datum för 
marknadsföringsbroschyrens upprättande. Fluicell 
ser nu en strategisk potential i att utveckla och 
introducera Biopixlar™ Retina vilket ger Fluicell 
positioneringsmöjligheter på en ny och snabbt 
växande marknad samt för att komplettera  den 
redan kommersialiserade produktportföljen vilket ger 
ytterligare potential för korsförsäljning av samtliga 
produkter.

Koncept för produktdesign för Biopixlar™ Print-to-Play



Verkställande direktören har ordet
Det är med stor glädje som jag välkomnar er till Fluicell.
Fluicell är ett högteknologiskt bolag med rötter från Chalmers. Sedan 2015 
har vi jobbat målinriktat med nuvarande kommersialiserade produkter 
samt tagit fram en fungerande prototyp av nästa generations bioprinter.
Fluicells vision är att leda motsvarigheten till den digitala revolutionen inom 
experimentell medicinsk forskning. Detta gör vi genom att erbjuda och 
utveckla smarta, effektiva och kostnadsbesparande produkter för att främja 
utveckling av nya läkemedel. Vi bryter ny mark i en tidigare outforskad 
marknadsniche, vilken är fokuserad på encellsbiologi. Man kan enkelt säga 
att vad som resulterade i teknikutvecklingen mot digital fotografi med högre 
upplösning och mer datakraft är precis vad vi vill åstadkomma inom medicinsk 
forskning. Som en ytterligare jämförelse, den optimala upplösningen inom 
biologi och medicin är en enda levande cell. Vi har redan lanserat Biopen® 
och exklusivt licensierat Dynaflow® Resolve, två pionjärprodukter som 
gör det möjligt att utnyttja en enda levande biologisk cell, exempelvis en 
cancercell, för att bättre förstå hur man ska kunna utveckla bättre och 
säkrare läkemedel mot svåra sjukdomar.
Under det senaste året har vi arbetat på Biopixlar™ Retina, en ny typ av 
bioprinterplattform, där vi utgick från vår unika teknologiplattform och 
starka kunskapsbas inom området. Denna, precis som våra andra produkter, 
kan arbeta med enstaka celler och generera extremt högupplösta cell- 
och vävnadsstrukturer för experimentell medicinsk forskning och för 
läkemedelsscreening. Vår produktidé är unik, vi känner inte till någon 
annan printer på marknaden av den här typen idag och vi känner att vi 
har ett teknologiskt försprång. Målsättningen är att marknadslansera den 
första printern under 2019. Förutom utvecklingen av Biopixlar™ Retina 
hoppas vi kunna licensiera ytterligare ett par produkter för att skapa en 
produktportfölj omfattande fem till sju spännande produkter år 2019. Jag 
upplever att intresset för våra produkter är stort och att vi får återkoppling 
från marknaden och analytiker om att det vi gör är unikt.
Vårt fokus är en expansiv och innovativ teknikutveckling, vilket reflekteras 
i strategin som omarbetades för ett antal år sedan för att ta Fluicell från att 
då vara ett lokalt enproduktsföretag till ett globalt flerproduktsbolag. Vi är 
helt övertygade om att vi bygger ett starkt biotech/medtechbolag med ett 
globalt avtryck. Redan idag har vi ett trettiotal kunder, framförallt ledande 
akademiska institutioner och internationella läkemedelsbolag.
Fluicell har flera välrenommerade forskare knutna till sig, ett högst kompetent 
och drivet operationellt team och en mycket stark och erfaren styrelse.
Vi är nu i en spännande fas där vi ser positiva trender. I slutet av 2017 
sålde vi Dynaflow® Resolve-produkter till Novartis (USA), Orion (Finland) 
samt Karolinska Institutet. Under 2018 har Fluicell sålt Dynaflow® Resolve 
produkter till Bionomics (Australien), Genentech (USA) och Washington 
University i St Louis (USA).
Fluicell har utöver ovan nämnda affärer även flera potentiella affärer 
relaterade till Biopen® (både direkt och genom distributörer). Även Biopen®-
programvaran har uppdaterats och förenklats, vilket kommer att lanseras 
under början första halvan av 2018, samt en del andra produktutvecklingar 
som kommer att lanseras inom kort.
Vi välkomnar er att ta del av resan när vi nu anskaffar kapital för expansion 
av Fluicell via en börsintroduktion på Nasdaq Stockholm First North. Detta 
är ett naturligt nästa steg i tillväxtplanen för Bolagets fortsatta utveckling.
Efter kapitaliseringen står vi finansiellt välrustade med en växande 
produktportfölj, organisation och verksamhet på plats, med nöjda kunder i 
Europa, Australien, och USA.

"Fluicells vision är att leda 
motsvarigheten till den digitala 
revolutionen inom experimentell 
medicinsk forskning."

Victoire Viannay
VD, Fluicell AB (publ)



Målsättningar
• Att ha fem till sju produkter i portföljen mot slutet 

av 2019 genom en mix av in-house utvecklade 
produkter som Biopixlar™-familjen och licensierade 
produkter.

• Instrumentlansering av ny Biopen® pumpenhet 
under 2018. 

• Licensiera biokemiska markörer för cellproteiner 
vilket understödjer Bolagets produkter.

• Instegsmodellen av Biopixlar™ Retina, Biopixlar™ 
Print-to-Play, beräknas att kunna släppas på 
marknaden under andra halvan av 2019.

• Försäljning av 30 Biopen®-system, 2 000 pipetter, 
4 Dynaflow® Resolve-system och 10 leasingavtal 
under 2018.

• Omsättning om 20 till 40 MSEK inom tre år med en 
rörelsemarginal om cirka 70 procent.

• Positivt kassaflöde för verksamheten under 2020.

Motiv för nyemissionen
Fluicell genomför nu erbjudandet då ytterligare kapital 
behövs för att nå uppsatta målsättningar. Denna 
utveckling behövs för att växa och stärka   Fluicell  i 
den fortsatta expansionsfasen. Kapitalet kommer att 
användas till:
• Rörelsekapital  för Bolagets verksamhet (cirka 8 

MSEK).
• Framtagning     av    kommersialiserbar    version av  

Bolagets bioprinter, Biopixlar™ Retina, vidareutvecklad  
från dagens prototyp (cirka 15 MSEK).

• Fortsatt uppbyggnad av en sälj-, affärsutvecklings- 
och marknadsorganisation (cirka 4 MSEK).

• Anställa produktutvecklingsteam (cirka 2 MSEK).
• Skapa kommersiella partnerskap med stora 

läkemedelsbolag (cirka 1 MSEK).
• Inlicensiera ytterligare två en-cellsprodukter (cirka 

1 MSEK).

Erbjudandet i korthet
Emissionsbelopp: erbjudandet omfattar teckning av aktier till ett belopp om totalt 32,7 MSEK, vilket motsvarar 
högst 2 180 000 aktier. Minsta teckningspost är 400 aktier (6 000 SEK).

Övertilldelningsoption: Utöver aktier i erbjudandet har styrelsen åtagit sig att emittera ytterligare högst 327 000 
aktier, motsvarande ett belopp om högst cirka 4,9 MSEK, i övrigt med samma villkor som för erbjudandet. 
Övertilldelningsoptionen, kommer i förekommande fall att nyttjas av styrelsen för att utföra kursstabiliserande 
åtgärder samt för att tillvarata eventuell överteckning av erbjudandet.

Teckningskurs: 15 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Sista dag för teckning: 29 mars 2018.

Värdering: 80 MSEK före erbjudandet.

Marknadsplats: Nasdaq Stockholm First North har godkänt Fluicells ansökan om upptagande till handel, under 
förutsättning att ett fåtal villkor är uppfyllda. Beräknad första dag för handel på Nasdaq Stockholm First North är 
den 18 april 2018 under kortnamnet FLUI.

Teckningsåtaganden: Fluicell har erhållit teckningsförbindelser från såväl befintliga aktieägare som externa 
investerare uppgående till sammanlagt cirka 22,9 MSEK, motsvarande 70 procent av erbjudandet.

Teckna aktier: www.mangold.se eller via bilagd anmälningssedel

Anmälningsperioden 
avslutas

29 mars 2018

Preliminärt offentliggörande 
av utfall

4 april 2018

Preliminär första dag för 
handel

18 april 2018

Anmälningsperioden inleds

16 mars 2018

Investerarträffar och viktiga datum

23 mars 2018
Investerarträff hos 
Mangold i Stockholm 
Engelbrektsplan 2 
11:30-12:30

26 mars 2018
Investerarträff i Göteborg 
Exakt plats meddelas 
senare 
12:00-13:00

27 mars 2018
Investerarträff i Malmö 
Hotell Savoy 
Norra Vallgatan 62 
12:00-13:00

För anmälan till nedan träffar, vänligen maila till hugo.billgren@mangold.se.



Vid teckning av fullmaktsinnehavare ska blanketten ”Fullmakt vid teckning av värdepapper” fyllas i som 
komplement till ovanstående.

Annat antal:                          aktier (15 SEK per aktie)

För juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, inte äldre än tre månader bifogas som styrker firmateck-
ning. En vidimerad kopia på giltig legitimationshandling ska därutöver alltid medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidi-
mering ska göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att vara giltig.

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av aktier i Fluicell AB (publ) (”Fluicell” eller “Bolaget”). Observera att anmälan är bindande samt att en-
dast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälnings sedeln 
ska vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast den 29 mars 2018.
Undertecknad önskar härmed teckna aktier i Fluicell i enlighet med de villkor som anges i prospektet som offentliggjordes i mars 2018. Genom undertecknande av 
denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida och den information om kostnader och avgifter som är förknip-
pade med handel i det aktuella instrumentet vilken återfinns på Mangolds hemsida, samt att Mangold Fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads 
räkning verkställa teckning av aktier enligt nedan. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisnin-
garna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Depåkunder hos Mangold beräknas ha sina tilldelade aktier tillgängliga på depån den 6 april 
2018 när likviden även dras. Minsta anmälan är 400 aktier.

Anmälningssedel för teckning av aktier i Fluicell AB (publ)

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:
Mangold Fondkommission AB
Ärende: Fluicell 
Box 55691, SE-102 15 Stockholm 
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr 
Tel: 08-503 01 580/Fax: 08-503 01 551 
E-post: ta@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" som finns 

att hämta på www.mangold.se

Vid tilldelning ska tecknade AKTIER levereras till nedanstående VP-konto/servicekonto eller depå. Obligato-
riska uppgifter avseende tecknaren nedan. Vänligen texta tydligt:

Teckningskurs 15 SEK per aktie

Anmälningsperiod 16 mars 2018 - 29 mars 2018

Betalning Enligt avräkningsnota

Minsta anmälan 400 aktier

JAG/VI ÖNSKAR TECKNA:

400 aktier (6 000 SEK)

1 000 aktier (15 000 SEK)

2 000 aktier (30 000 SEK)

5 000 aktier (75 000 SEK)

10 000 aktier (150 000 SEK)

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

VP-konto/servicekonto/depå Bank/förvaltare

Efternamn, förnamn/firma E-post

Personnummer/organisationsnummer Telefon dagtid Datum

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

LEI-kod (för bolag) TIN (om utländskt medborgarskap)

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) Underskrift (i förekommande fall av behörig(a) firmatecknare eller 

förmyndarens)

Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Namnförtydligande

*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 be-
höver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ange sitt NID-nummer (Nationellt ID) för att kunna teckna nya aktier samt för att anmälningssedeln 
ska anses vara giltig. 



1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, nedan 
Mangold, (för adress och telefon se denna anmälnings sedels 
framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens 
tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla 
emissions tjänster och tjänster avseende finansiella instrument. 
Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag av emittenter el-
ler dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut ad-
ministrera hanteringen av anmälningssedlar, betalningar och 
tilldelningar av finansiella instrument. Det uppdrag som Mang-
old erhåller från dem som inger undertecknade anmälningssed-
lar utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel läm-
nar 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 anmäl-
ningssedlar framgår av denna anmälningssedels framsida.

2. De risker som följer av en investering i sådana finansiella in-
strument som denna anmälningssedel avser framgår som regel 
av den information som tagits fram med anledning av den trans-
aktion som denna anmälnings sedel 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 instru-
ment som en anmälningssedel avser, uppmanas att noga läsa 
den information som upp rättats i samband med det enskilda 
erbjudandet.

4. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuellt informations-
material, kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som 
kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instru-
ment 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 om-
fattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemför-
säljningslagen (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 behand-
las enligt personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfyl-
la det uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Kunden 

kan skriftligen en gång per år begära att få information om vil-
ka personuppgifter om kunden som behandlats. Underteck-
nad är vidare införstådd med att Mangold, till följd av svensk 
eller utländsk lag, myndig hets föreskrift, handelsregler eller av-
tal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att lämna ut 
upp gift om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på 
begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold sådana 
uppgifter.

8. All information rörande Mangold tjänster tillhanda hålles på 
svenska.

9. Mangold ansvarar inte för det fall anmälningssedeln kommer 
bort. Mangold ansvarar inte heller för tekniska fel eller fel i tel-
ekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnan-
det av anmälningssedeln.

10. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkommis-
sionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. 
Observera att det för tecknare med depå hos Mangold kan krä-
vas att det finns tillräcklig likvid på depån senast sista anmäl-
ningsdagen för att inte rätten till tilldelning ska riskera att gå 
förlorad. För tecknare med depå hos Mangold dras likvid auto-
matiskt efter att tilldelningsbeslutet fattats vilket normalt sker 
ett par dagar efter sista anmälningsdagen.

11. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna 
anmälningssedel. Ändringar och tillägg kan medföra att anmäl-
ningssedeln kan komma att lämnas utan avseende.

12. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan kom-
ma 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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 för-
sta hand den avdelning som har haft hand om din anmälnings-
sedel. 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 anmälnings-
sedeln, eller till e-postadress klagomalsansvarig@man    gold.se.

16. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utan-
för Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och 
Finansbyrå, Konsumenternas Försäkrings byrå eller Konsument-
vägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prö-
vat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklama-
tionsnämnden och/eller allmän domstol.

17. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Ma-
teriell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna upp-
drag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är 
behörig domstol.

18. Erbjudandet och denna anmälningssedel riktas inte, varken 
direkt eller indirekt, till personer med hemvist i USA, Kanada, 
Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapo-
re eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer 
vilkas deltagande förutsätter prospekt, registrering eller andra 
åtgärder. Denna anmälningssedel eller andra till erbjudandet 
hänförliga dokument får inte distribueras i land där sådan distri-
bution eller försäljning av aktier kräver åtgärd enligt föregående 
mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälningssedel 
avsänd från sådant land kommer att lämnas utan avseende.

19. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda ägare med en 
röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indi-
rekt 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 familjemedlem-
men 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 domsto-
len), ambassadör, lednings-position i statsägt bolag etc. Om Ni 
är osäker, vänligen kontakta Mangold.

Frankeras ej.
Mangold  

Fondkommission 
betalar portot.

Mangold Fondkommission AB
Ärende: Fluicell

Svarspost
Kundnummer 202 964 48
SE-110 05 Stockholm
Sweden

Viktig information


