
DETTA ÅTERKÖPSERBJUDANDE RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA 

ELLER DESS TERRITORIER, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, 

SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA 

YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER 

AV SVENSK RÄTT. DETTA DOKUMENT FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE DISTRIBUERAS I ELLER 

TILL NÅGOT LAND ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDANA ÅTGÄRDER KRÄVS ELLER 

I ÖVRIGT STRIDER MOT REGLERNA I SÅDANT LAND RESPEKTIVE SÅDAN JURISDIKTION. 

Till innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0006091880 utgivna av 

Ampla Kapital AB (publ) (”Emittenten”) den 30 juni 2014 (”Obligationerna”) i enlighet med 

obligationsvillkor daterade den 1 juli 2014, såsom ändrade den 14 augusti 2019 (”Villkoren”). 

Begrepp som inleds med versal och som inte har definierats i detta återköpserbjudande ska ha den 

betydelse som har angetts i Villkoren. 

ANBUDSINFORMATION AVSEENDE ETT ERBJUDANDE FRÅN EMITTENTEN 

ATT ÅTERKÖPA VISSA AV OBLIGATIONERNA 

Detta återköpserbjudande avseende vissa Obligationer har den 12 mars 2020 skickats till 

Obligationsinnehavare som är direktregistrerade i den skuldbok som förs av Euroclear 

Sweden avseende Obligationerna. Om ni är en förvaltare enligt lagen (1998:1479) om 

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller i övrigt innehar 

Obligationer för annan på ett avstämningskonto hos Euroclear Sweden ber vi er vänligen 

att vidarebefordra detta återköpserbjudande till den person eller det företag vars 

Obligationer ni förvaltar så snart ni har mottagit återköpserbjudandet.  

I enlighet med bestämmelserna i punkten 11 i Villkoren annonserar Emittenten idag ett 

erbjudande till Obligationsinnehavarna att återköpa vissa Obligationer mot kontanter 

(”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet sker på de villkor som framgår nedan. 

Totalt antal Obligationer som är föremål för Återköpserbjudandet 

Emittenten avser att återköpa upp till 20 Obligationer med ett sammanlagt nominellt belopp om 

5 000 000 kronor. 

Återköpspris 

I enlighet med punkten 11.4 i Villkoren ska priset för varje Obligation för vilken en 

Obligationsinnehavare senast på Acceptdagen (såsom denna definieras nedan) har accepterat 

Återköpserbjudandet bestämmas till (i) Obligationens nominella belopp (efter avdrag för gjorda 

återbetalningar enligt punkten 9.1(b) i Villkoren) plus (ii) all Ränta som har ackumulerats (men 

ännu inte betalats till Obligationsinnehavarna) till och med Återköpsdagen (såsom definierat 

nedan) delat med antalet utestående Obligationer.  

Återköpspriset för varje Obligation har i enlighet med Villkoren beräknats och fastställts av 

Emittenten per Återköpsdagen (såsom denna definieras nedan) till 250,416 kronor 

(”Återköpspriset”). 

Acceptdag och Återköpsdag 

Återköpserbjudandet löper ut den 26 mars 2020 (”Acceptdagen”). Obligationsinnehavare som 

vill acceptera Återköpserbjudandet ska senast på Acceptdagen meddela Emittenten detta genom 

det förfarande som anges nedan.  
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Med förbehåll för vad som anges nedan kommer de Obligationer för vilka 

Obligationsinnehavare senast på Acceptdagen har accepterat Återköpserbjudandet att bli 

återköpta av Emittenten per den 9 april 2020 (”Återköpsdagen”).  

Deltagande i Återköpserbjudandet 

Obligationsinnehavare som vill acceptera Återköpserbjudandet ska meddela Emittenten genom 

att fylla i det formulär som finns bilagt till detta meddelande som Bilaga 1 
(”Återköpsformuläret”) och skicka ett undertecknat Återköpsformulär per post till Eminova 

Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 3 tr, SE-111 46 Stockholm, Sverige eller per e-post 

till info@eminova.se, senast på Acceptdagen.  

Betalning av Återköpspriset kommer att ske på Återköpsdagen till det bankkonto som har 

angetts i respektive Återköpsformulär. 

Fördelning av medel om accept av Återköpserbjudandet överstiger det totala antalet 

Obligationer som omfattas av Återköpserbjudandet 

Om det totala antalet Obligationer för vilka Obligationsinnehavare senast på Acceptdagen har 

accepterat Återköpserbjudandet överstiger det totala antalet Obligationer som detta 

Återköpserbjudande omfattar ska, i enlighet med punkten 11.5 i Villkoren, det totala antalet 

Obligationer som Emittenten ska återköpa minskas i motsvarande mån, fördelat, så långt det är 

möjligt, mellan varje Obligationsinnehavare som senast på Acceptdagen har accepterat 

Återköpserbjudandet proportionellt i förhållande till hur många Obligationer varje sådan 

Obligationsinnehavare vill få återköpta och avrundas nedåt till närmaste heltal. 

Emittenten kommer senast två Bankdagar efter Acceptdagen att meddela varje 

Obligationsinnehavare som senast på Acceptdagen har accepterat Återköpserbjudandet ifall det 

antal Obligationer som kommer att bli återköpta understiger det antal Obligationer som sådan 

Obligationsinnehavare har angett i Återköpsformuläret. 

Annullering av återköpta Obligationer 

Alla Obligationer som har blivit återköpta enligt detta Återköpserbjudande kommer i enlighet 

med punkten 11.6 i Villkoren att annulleras omedelbart. 

Fördelning av medel om accept av Återköpserbjudande understiger det totala antalet 

Obligationer 

Om det totala antalet Obligationer för vilka Obligationsinnehavare senast på Acceptdagen har 

accepterat Återköpserbjudandet understiger det totala antalet Obligationer som Emittenten avser 

att återköpa har Emittenten för avsikt att använda de delar av Återköpsbeloppet som kvarstår 

efter återköpet för att minska det nominella beloppet för resterande Obligationer pro rata.  
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Kontaktinformation 

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta: 

Ampla Kapital AB (publ) 

Rickard Fischerström, VD 

Mejl: rickard.fischerstrom@amplakapital.se 

Tel: 0733 80 30 11 

 

 



Återköpsformulär avseende Ampla Kapital AB (556971-1947) Obligation RB 1 220630 
(SE0006091880)
Anmälningsperiod Återköpspris Ränta Anmälan Återbetalning
12 - 26 mars 2020  
kl 15:00.

250 000,00 kr 
per obligation.

Upplupen ränta t.o.m.  
9 april 416,00 kr    

Accepten ska vara Eminova 
tillhanda senast kl. 15:00 den  
26 mars 2020. 

Återbetalning sker på återköps-
dagen till det bankkonto som är 
kopplat till angiven depå.

Undertecknad accepterar härmed erbjudandet att sälja Obligationer i enlighet med Återköpserbjudandet avseende nedan antal Obligationer.

Anmälningssedeln skickas till
Post (Ej REK)     E-mail    Fax
Eminova Fondkommission AB   info@eminova.se   08-684 211 29
Biblioteksgatan 3, 3tr.
111 46 Stockholm

Depånummer Om det totala antalet Obligationer för vilka Emittenten har mottagit återköpsfor-
mulär överstiger det totala antalet Obligationer som omfattas av Återköpserbju-
dandet kommer Emittenten att senast två Bankdagar efter Acceptdagen meddela 
undertecknad hur många av Återköpsobligationerna som ska överlåtas enligt 
ovan. Vänligen se mer information under rubriken ”Fördelning av medel om 
accept av Återköpserbjudandet överstiger det totala antalet Obligationer som 
omfattas av Återköpserbjudandet” i Återköpserbjudandet. 
 
Emittenten kommer senast på Förfallodagen att betala Återköpspriset multipli-
cerat med antalet Återköpsobligationer (minskat i enlighet med det som anges 
ovan, om tillämpligt) till det bankkonto som är kopplat till angiven depå.

Bank 

Antal Obligationer som önskas säljas (ISIN: SE0006091880)

Nominellt belopp (antal obligationer x 250 000,00 kr)

OBS! Obligationsinnehavare med sitt innehav registrerat i pensionslösning eller kapitalförsäkring skall inte 
använda denna anmälningssedel utan kontakta sin bank eller förvaltare för accept.

Namn/Firma Person/Org.nr

Adress Postnr och Ort

Telefon dagtid E-postadress

Ort och datum Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med 
detta erbjudande samt, att jag tagit del av Eminovas förköpsinformation som finns tillgänglig på https://eminova.se/wp-content/uploads/2019/12/
Fo%CC%88rko%CC%88psinformation_komplett.pdf och att jag har läst och accepterat avtalsvillkoren på omstående sida. Jag godkänner Bola-
gets riktlinjer för orderhantering (se Bilaga 2 i förköpsinformationen). Jag godkänner att Bolaget utför ordern utanför en reglerad marknad. Observe-
ra att investering i aktier eller andra finansiella instrument är förenat med mycket hög risk. 

Bilaga 1



AVTALSVILLKOR M.M.
Kunden är en icke-professionell kund och är medveten om sin 
lagstadgade rätt att begära en annan kundkategorisering.

Eminova Fondkommission AB (”Bolaget” eller ”Emissionsinstitutet”) 
är ett auktoriserat värdepappersbolag som står under 
Finansinspektionens tillsyn. Bolagets 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 Bolaget lagreglerade investeringstjänster på 
primärmarknaden åt både emittenter och investerare.

Bolagets tjänster riktar sig endast till investerare i Sverige. Bolaget 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). 

Bolaget tillhandahåller investeringstjänsten ”utförande av order” till 
investerare. Tjänsten innebär att Bolaget 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. 
Om Bolaget väljer att avstå från att ingå avtal med kunden enligt 
denna anmälningssedel och inte utföra den begärda tjänsten kommer 
kunden underrättas utan dröjsmål.

Bolagets åtagande enligt detta avtal är begränsat till leveranser inom 
Euroclear Swedens värdepapperssystem. Bolaget levererar endast 
instrumenten till depå/VP-konto i kundens namn eller som kunden 
råder över i egenskap av försäkrad eller försäkringstagare och som 
är kopplad till Euroclear Sweden. För att Bolaget ska kunna leverera 
instrumenten måste kundens depåinstitut, eller i förekommande fall 
försäkringsbolag, acceptera att ta emot dem. Det åligger kunden att 
säkerställa att leverans kan ske enligt dessa villkor.

Bolaget tillhandahåller investeringstjänsten ”placering av finansiella 
instrument utan fast åtagande” till emittenten. Tjänsten innebär att 
Bolaget har åtagit sig att assistera emittenten vid genomförandet 
av emissionen i den utsträckning som har överenskommit i särskilt 
avtal mellan Bolaget och emittenten. Avtalen mellan Bolaget och 
emittenter anger i regel bl.a. att Bolaget ska tillhandahålla tjänsten 
utförande av order för investerare i emissionen och för detta arbete ha 
rätt till viss ersättning. Den ersättning som Bolaget 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. Förhållandet att emittenten betalar för den 
investeringstjänst som Bolaget tillhandahåller kunden kan utgöra en 
potentiell intressekonflikt.

Kundens order enligt undertecknad anmälningssedel ger Bolaget 
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. 
Teckningsanmälan är bindande.

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

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. Likviden som kunden överför till Bolaget måste 
komma från ett konto i kundens namn. Om så inte är fallet, måste 
Bolaget informeras om från vems konto likviden kommer i samband 
med ingivandet av denna teckningsanmälan. 

Teckningslikviden behandlas som redovisningsmedel för kundens 
räkning endast fram till det att Bolaget behöver ställa likviden till 
emittentens förfogande, vilket behöver göras i tiden före det att de 
finansiella instrumenten levereras (d.v.s. det inte är fråga om leverans 
mot betalning).

Teckning kommer att utföras 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.

Kunden kan inte frånträda sina skyldigheter enligt detta avtal 
genom att säga upp avtalet i förtid. Bolaget följer svensk lag vid 
marknadsföringen. Avtalsvillkor och ev. information tillhandahålls 
på svenska. Bolaget 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 
förköpsinformationen.

Bolaget ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i 
posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln eller 
vid Bolagets tillhandahållande av tjänster till kunden. 

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. 

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och eventuell tvist ska prövas 
av allmän domstol. 

Personuppgifter som lämnas till Bolaget eller som i övrigt registreras 
i samband med uppdraget kommer att behandlas av Bolaget i 
enlighet med vid var tid gällande författning. Personuppgifterna 
kommer att samlas in och behandlas av Bolaget i syfte att Bolaget 
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 Bolaget 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 Bolaget om 
utförande av order. Du/kunden är inte skyldig att tillhandahålla 
personuppgifterna till Bolaget. Om erforderliga personuppgifter inte 
tillhandahålls kommer Bolaget inte att ingå avtalet om utförande 
av order med kunden. Det kommer inte att förekomma något 
automatiserat beslutsfattande. Bolaget är personuppgiftsansvarigt.
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