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Fingerprint Cards AB (publ) 
företrädesemission av units 2022 

 

Frågor och svar 

Vänligen notera att följande frågor och svar ger generella svar på vanliga frågor. Investering i aktier och 

aktierelaterade instrument är förknippat med risk. När du gör ett investeringsbeslut måste du förlita dig 

på din egen analys av Fingerprint Cards AB (publ) (”Fingerprints” eller ”Bolaget”) och 

företrädesemissionen i enlighet med det prospekt som upprättas i samband med företrädesemissionen, 

inklusive relevanta fakta och risker. Prospektet kommer från och med den 7 november 2022 finnas 

tillgängligt på Fingerprints hemsida, www.fingerprints.com, Carnegies hemsida, www.carnegie.se, och 

på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.  
 

Aktieägare som har förvaltarregistrerade innehav, hänvisas till sina respektive förvaltare för specifik 

information och instruktioner.  

ALLMÄNNA FRÅGOR RELATERADE TILL FÖRETRÄDESEMISSIONEN  

1. Fråga: Vad är en företrädesemission?  

Svar: En företrädesemission är en nyemission av aktier och/eller aktierelaterade värdepapper 

i ett bolag med företrädesrätt för befintliga aktieägare och innefattar ett erbjudande till 

aktieägare om att, under en utsatt tidsperiod, teckna sådana aktier och/eller aktierelaterade 

värdepapper i bolaget till ett bestämt pris. Den som äger aktier i Fingerprints på 

avstämningsdagen den 8 november 2022, och inte är juridiskt begränsad att delta, har 

företrädesrätt att delta i Fingerprints företrädesemission av Units (definierat nedan).  

2. Fråga: Vad innebär Fingerprints företrädesemission av Units?  

Svar: Fingerprints har beslutat om en nyemission av (i) högst 375 000 A-units, varav varje A-

unit består av fem (5) nya A-aktier och en (1) teckningsoption som ger rätt att teckna en (1) ny 

A-aktie samt (ii) högst 19 838 939 B-units, varav varje B-unit består av fem (5) nya B-aktier 

och en (1) teckningsoption som ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie, med företrädesrätt för 

befintliga aktieägare. A-units och B-units benämns tillsammans ”Units”. 

3. Fråga: Varför har Fingerprints valt att genomföra företrädesemissionen av Units?  

Svar: Företrädesemissionen av Units genomförs i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital och 

läka överträdelsen av maintenance test-kovenanten i enlighet med villkoren för Bolagets 

utestående seniora obligationslån 2021/2024. Fingerprints bedömer även att 

företrädesemissionen kommer ge goda möjligheter för Fingerprints att öka sin försäljning inom 
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produktsegmenten Payments, PC och Access samt ge Bolaget en god buffert mot fortsatta 

negativa effekter från de pågående covid-19-relaterade restriktionerna i Kina. 

4. Fråga: Hur mycket pengar får Bolaget in genom företrädesemissionen och vad ska 

pengarna användas till?  

Svar: Vid full teckning i företrädesemissionen kommer Fingerprints tillföras en 

nettoemissionslikvid om cirka 265 MSEK. Fingerprints kommer använda nettolikviden från 

företrädesemissionen för att finansiera (i) kostnader i den löpande verksamheten, inklusive 

olika kundprojekt, investeringar i forskning och utveckling avseende Bolagets produkter samt 

leverantörskostnader, och (ii) uppbyggnad av lager inom produktsegmenten Mobile, 

Payments, PC och Access. 

5. Fråga: Vad är en uniträtt?  

Svar: En uniträtt är en form av teckningsrätt som ger innehavaren rätt att, under en viss 

tidsperiod, teckna Units i Bolaget till ett förutbestämt teckningspris. Den som är registrerad 

som aktieägare av A-aktier i Bolagets aktiebok på avstämningsdagen den 8 november 2022 

kommer erhålla en (1) uniträtt avseende A-units för varje innehavd A-aktie i Fingerprints per 

avstämningsdagen. Den som är registrerad som aktieägare av B-aktier i Bolagets aktiebok på 

avstämningsdagen den 8 november 2022 kommer erhålla en (1) uniträtt avseende B-units för 

varje innehavd B-aktie i Fingerprints per avstämningsdagen. Uniträtterna förväntas ha ett 

ekonomiskt värde som endast kan komma innehavaren till del om denne antingen utnyttjar 

uniträtterna för teckning av nya Units eller säljer uniträtterna.  

6. Fråga: Vad innebär det att förträdesemissionen av B-units är till fullo täckt av 

tecknings- och garantiåtaganden? 

Svar: Vissa befintliga aktieägare (inklusive ledande befattningshavare och styrelseledamöter) 

har ingått åtaganden om att teckna B-units motsvarande sammanlagt cirka 25 MSEK 

(”Teckningsåtaganden”). Därutöver har vissa externa investerare (inklusive Carnegie) åtagit 

sig att teckna B-units i företrädesemissionen som inte täcks av Teckningsåtagandena och som 

inte tecknats av andra befintliga aktieägare eller externa investerare, motsvarande 

sammanlagt högst 275 MSEK (”Garantiåtaganden”). Således är företrädesemissionen av B-

units om cirka 300 MSEK fullt täckt av Teckningsåtaganden och Garantiåtaganden. 

Företrädesemissionen av A-units om cirka 6 MSEK omfattas inte av några 

Teckningsåtaganden eller Garantiåtaganden. 

TECKNINGSRELATERADE FRÅGOR  

7. Fråga: Hur många Units har jag rätt att teckna i företrädesemissionen?  

Svar: Den som är registrerad som aktieägare av A-aktier i den av Euroclear Sweden förda 

aktieboken på avstämningsdagen den 8 november 2022 erhåller en (1) uniträtt avseende A-

units för varje innehavd A-aktie i Fingerprints. Sexton (16) uniträtter avseende A-units 

berättigar till teckning av en (1) A-unit. Den som är registrerad som aktieägare av B-aktier i 

den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 8 november 2022 

erhåller en (1) uniträtt avseende B-units för varje innehavd B-aktie i Fingerprints. Sexton (16) 

uniträtter avseende B-units berättigar till teckning av en (1) B-unit. Endast hela Units kan 

tecknas (dvs. inga fraktioner).  
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Till exempel kommer en aktieägare som på avstämningsdagen den 8 november 2022 äger 

100 B-aktier tilldelas 100 uniträtter avseende B-aktier, vilket ger rätt att teckna 6 B-units 

(motsvarande 30 B-aktier och 6 teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier). Eftersom 

100 inte är jämt delbart med 16 kommer aktieägaren i detta exempel ha 4 överskjutande 

uniträtter som inte ger rätt till teckning av en B-unit – för att realisera dessa överskjutande 

uniträtters värde kan aktieägaren i fråga sälja de överskjutande uniträtterna.   

 

Anmälan om teckning av Units kan även göras utan stöd av uniträtter. Sådan anmälan ska 

göras på en särskild anmälningssedel (se svaret på fråga 10 nedan). 

8. Fråga: Hur gör jag om jag vill köpa eller sälja uniträtter?  

Svar: Handel med uniträtter avseende B-units äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden 

från och med den 10 november 2022 till och med den 21 november 2022. Carnegie och andra 

värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och 

försäljning av uniträtter. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och 

saknar därmed värde och kommer, utan avisering från Euroclear Sweden, att bokas bort från 

innehavarens VP-konto.  

9. Fråga: Hur tecknar jag Units med stöd av uniträtter?  

Svar: Teckning av Units med stöd av uniträtter sker genom kontant betalning, genom 

användande av antingen den förtryckta bankgiroavin eller av tillämplig anmälningssedel med 

samtidig betalning enligt något av följande alternativ:  

• bankgiroavin används om samtliga uniträtter enligt emissionsredovisningen från 

Euroclear Sweden ska utnyttjas; eller 

• anmälningssedeln för teckning med stöd av uniträtter används om uniträtter har 

köpts, sålts eller överförts från annat VP-konto eller av annan anledning ett annat 

antal uniträtter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska 

utnyttjas för teckning. Betalning för tecknade Units ska göras samtidigt som 

insändandet av anmälningssedel för teckning med stöd av uniträtterna. Betalningen 

ska ske på samma sätt som för andra bankgirobetalningar, till exempel via 

internetbank, genom girering eller på bankkontor. Vid betalning måste VP-

kontonummer där uniträtterna innehas anges. 

Anmälningssedel kan beställas från Carnegie under kontorstid på telefon 08-5886 8510 eller 

hämtas från Carnegies hemsida, www.carnegie.se, eller Fingerprints hemsida, 

www.fingerprints.com. Anmälningssedel och betalning ska vara Carnegie tillhanda senast kl. 

15.00 CET den 24 november 2022. 

 

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat och som önskar teckna Units med stöd av 

uniträtter anmäler sig för teckning i enlighet med instruktion från respektive förvaltare. 

10. Fråga: Hur tecknar jag Units utan stöd av uniträtter?  

Svar: Anmälan om teckning av Units utan stöd av uniträtter ska göras på en särskild 

anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. Ofullständigt eller felaktigt ifylld 

anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedel kan erhållas från 

något av Carnegies kontor eller hämtas från Carnegies hemsida, www.carnegie.com, eller 

Fingerprints hemsida, www.fingerprints.com.  
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Aktieägare vars aktieinnehav är förvaltarregistrerat och som önskar teckna Units utan stöd av 

uniträtter kan anmäla sig för teckning i enlighet med instruktion från respektive förvaltare. 

11. Fråga: Vad innebär betalda tecknade B-units (”BTU”)?  

Svar: Efter teckning och betalning av B-units med stöd av uniträtter kommer betalda tecknade 

B-units (”BTU”) bokats ut på tecknarens konto. B-units som tecknats med stöd av uniträtter 

kommer att bokföras som BTU på kontot till dess att fullständig registrering av 

företrädesemissionen har skett hos Bolagsverket. Efter registrering kommer BTU att 

omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier vilka kommer 

bokföras på tecknarnas konton omkring den 8 december 2022. BTU kommer kunna handlas 

på Nasdaq Stockholm från den 10 november 2022 till och med den 2 december 2022.  

12. Fråga: Vad är värdet av en uniträtt avseende B-units?  

Svar: Värdet av en uniträtt avseende B-units bestäms av priset på Fingerprints B-aktie och 

kan fluktuera under teckningsperioden. Teoretiskt beräknas värdet i relation till vad som kallas 

TERP (theoretical ex-rights price). TERP är det teoretiska priset per B-aktie efter 

genomförandet av företrädesemissionen vid full teckning. När de slutliga villkoren för 

företrädesemissionen annonserades den 31 oktober 2022 uppgick TERP till cirka 4,61 SEK. 

Differensen mellan TERP och teckningspriset i relation till antalet uniträtter som krävs för 

teckning av en ny B-aktie i Fingerprints avgör värdet av uniträtterna. Baserat på resonemanget 

ovan var värdet per uniträtt avseende B-units cirka 0,50 SEK per tidpunkten för när de slutliga 

villkoren för företrädesemissionen annonserades den 31 oktober 2022. 

13. Fråga: Vad är teckningskursen i företrädesemissionen?  

Svar: Teckningskursen per A-unit respektive B-unit är 15,1 SEK, vilket motsvarar en 

underliggande teckningskurs om 3,02 SEK per A-aktie respektive B-aktie (teckningsoptionerna 

som ger rätt att teckna A-aktie och teckningsoptionerna som ger rätt att teckna B-aktie 

emitteras vederlagsfritt). 

14. Fråga: När pågår teckningsperioden?  

Svar: Teckning av Units kan ske under perioden från och med den 10 november 2022 till och 

med den 24 november 2022. 

15. Fråga: Behöver jag som aktieägare göra något för att få uniträtter i Fingerprints 

företrädesemission?  

Svar: Nej, utgångspunkten är att alla som är registrerade som aktieägare i Fingerprints på 

avstämningsdagen den 8 november 2022 automatiskt erhåller uniträtter (med undantag för 

aktieägare som är juridiskt begränsade från att delta i företrädemissionen).  

16. Fråga: Vad händer om jag, som befintlig aktieägare, inte deltar i 

företrädesemissionen?  

Svar: Om du väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer du, vid full teckning i 

företrädesemissionen av andra investerare, att få din ägarandel utspädd med cirka 24 procent 

och din röstandel utspädd med cirka 24 procent. Under förutsättning att alla teckningsoptioner 

som ges ut i företrädesemissionen utnyttjas för nyteckning av A-aktier respektive B-aktier 

kommer din ägarandel spädas ut med sammanlagt cirka 27 procent och din röstandel spädas 

ut med sammanlagt cirka 27 procent. Du har dock möjlighet att kompensera dig ekonomiskt 
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för utspädningseffekten genom att sälja dina uniträtter. Vid överlåtelse av uniträtter övergår 

företrädesrätten till den nya innehavaren av uniträtterna.  

17. Fråga: Kan jag teckna fler Units än jag har företrädesrätt till?  

Svar: Ja, det går att göra på något av följande sätt:  

• Du kan köpa uniträtter och utnyttja dessa för att teckna Units. Du övertar då 

företrädesrätten att teckna Units och tecknar då i enlighet med instruktionerna under 

fråga 9.  

• Du kan även anmäla om att få teckna Units utan stöd av uniträtter i enlighet med 

instruktionerna under fråga 10.  

Uniträtter avseende B-units kommer handlas på Nasdaq Stockholm mellan den 10 november 

2022 och den 21 november 2022. Uniträtter avseende A-units kommer inte handlas på Nasdaq 

Stockholm, annan reglerad marknad eller MTF-plattform. 

18. Fråga: Hur vet jag om jag får tilldelning av Units som tecknats utan stöd av 

uniträtter?  

Svar: Som bekräftelse på tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer en 

avräkningsnota att skickas till tecknare omkring den 28 november 2022. Inget meddelande 

kommer att skickas till tecknare som inte erhållit någon tilldelning. 

19. Fråga: Vad kan jag, som befintlig aktieägare, göra om jag inte har råd att delta i 

företrädesemissionen?  

Svar: Om du som mottar uniträtter inte har råd att teckna Units i företrädesemissionen har du 

möjlighet att ta vara på värdet av de uniträtter som du erhåller genom att sälja dem. På så vis 

kompenseras du ekonomiskt för företrädesemissionens utspädningseffekt.  

20. Fråga: Kan uniträtterna handlas på Avanza eller Nordnet?  

Svar: Uniträtter avseende B-units handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 10 

november 2022 till och med den 24 november 2022. Det är Bolagets avsikt att man ska kunna 

handla dessa bland annat via nätmäklare så som Avanza och Nordnet. Uniträtter avseende A-

units kommer inte handlas på Nasdaq Stockholm, annan reglerad marknad eller MTF-

plattform. 

21. Fråga: Varför är vissa jurisdiktioner obehöriga och vilka är detta?  

Svar: Tilldelning av uniträtter och Units vid utnyttjande av uniträtter till personer som är bosatta 

i andra länder än Sverige och de länder som prospektet passporterats till (dvs. Danmark, 

Finland och Norge) kan påverkas av värdepapperslagstiftningen i dessa länder. Med anledning 

av detta kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konton med 

registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, 

Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande i företrädesemissionen skulle 

kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra myndighetsgodkännanden eller åtgärder, 

inte att erhålla några uniträtter på sina VP-konton. Även om förvaltare med direktregistrerade 

innehav (såvida de inte har registrerade adresser i någon obehörig jurisdiktion) förväntas 

erhålla uniträtter på sina VP-konton kommer, med vissa undantag, aktieägare som är bosatta 

i någon av dessa obehöriga jurisdiktioner inte ha rätt att delta i företrädesemissionen. 
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22. Fråga: Om jag är bosatt i en obehörig jurisdiktion, vad kan jag då göra?  

Svar: Om du är bosatt i en obehörig jurisdiktion såsom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, 

Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller andra jurisdiktioner där deltagande skulle kräva 

ytterligare prospekt, registreringar eller andra myndighetsgodkännanden eller åtgärder, 

kommer du inte att erhålla några uniträtter. De uniträtter som annars skulle ha levererats till 

dig kommer istället att säljas och försäljningslikviden kommer att utbetalas till dig (med avdrag 

för kostnader). Belopp från sådan försäljning som understiger 100 SEK kommer dock inte att 

utbetalas. 

23. Fråga: När behöver jag betala för tecknade Units?  

Svar: Anmälningssedel och betalning för Units tecknade med stöd av uniträtter ska vara 

Carnegie tillhanda senast kl. 15.00 CET den 24 november 2022. Vänligen observera att 

betalning för teckning av Units med stöd av uniträtter som ej är Carnegie tillhanda senast kl. 

15.00 CET den 24 november 2022, kommer att lämnas utan avseende varför betalning måste 

ske i god tid dessförinnan. Betalning för Units som tecknas utan stöd av uniträtter ska erläggas 

kontant i enlighet med instruktioner på utsänd avräkningsnota. 

 

För aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare bör teckning 

och betalning av Units ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. 

24. Fråga: Var finns det mer information om företrädesemissionen?  

Svar: För mer information, se prospektet som kommer finnas tillgängligt på Fingerprints 

hemsida, www.fingerprints.com den 7 november 2022. Prospektet kommer även finnas 

tillgängligt på Carnegies hemsida, www.carnegie.se, samt på Finansinspektionens hemsida, 

www.fi.se.   

FRÅGOR OCH SVAR AVSEENDE TECKNINGSOPTIONERNA 

25. Fråga: Vad innebär teckningsoptionerna?  

Svar: Teckningsoption avseende A-aktie som ges ut i företrädesemissionen ger innehavaren 

en rätt, men inte någon skyldighet, att teckna A-aktie under en viss period till ett visst pris (se 

vidare nedan). Teckningsoption avseende B-aktie som ges ut i företrädesemissionen ger 

innehavaren en rätt, men inte någon skyldighet, att teckna B-aktie under en viss period till ett 

visst pris (se vidare nedan).  

Teckningsoptionsinnehavarnas rättigheter gentemot Bolaget regleras genom villkoren för 

teckningsoptioner av serie 2022:1 avseende A-aktier respektive villkoren för teckningsoptioner 

av serie 2022:2 avseende B-aktier, vilka finns tillgängliga på Fingerprints hemsida, 

www.fingerprints.com.  

26. Fråga: Hur många aktier kan optionsinnehavaren teckna med stöd av en 

teckningsoption?  

Svar: En teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny aktie av det slag 

som teckningsoptionen avser. Detta innebär att en (1) teckningsoption som ger rätt att teckna 

A-aktie berättigar till teckning av en (1) A-aktie och att en (1) teckningsoption som ger rätt att 

teckna B-aktie berättigar till teckning av en (1) B-aktie. Utnyttjande av teckningsoption för 
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nyteckning av A-aktier respektive B-aktier kan ske under perioden mellan den 18 augusti 2023 

och den 8 september 2023.  

27. Fråga: Vilken är teckningskursen för utnyttjande teckningsoptionerna? 

Svar: Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoption för nyteckning av A-aktie respektive 

B-aktie motsvarar 70 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets B-

aktie på Nasdaq Stockholm under de 10 handelsdagar som infaller före (men inte inklusive) 

18 augusti 2023. Genomsnittskursen och den framräknade teckningskursen ska avrundas till 

närmaste helt tiotals öre, varvid fem öre ska avrundas nedåt.  

28. Fråga: Är det möjligt att handla med teckningsoptionerna? 

Svar: Bolagets styrelse kommer att ansöka om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm 

av de teckningsoptioner som berättigar att teckna B-aktier och som emitteras i samband med 

företrädesemissionen. Teckningsoptionerna förväntas tas upp till handel den 8 december 

2022. 

De teckningsoptioner som berättigar till teckning av A-aktier är inte upptagna till handel på en 

reglerad marknad eller MTF-plattform och kommer inte heller att tas upp till handel på någon 

sådan marknad. 

29. Fråga: Hur många teckningsoptioner kommer det finnas? 

Svar: Vid full teckning i företrädesemissionen kommer 375 000 teckningsoptioner avseende 

A-aktier och 19 838 939 teckningsoptioner avseende B-aktier att emitteras.  

30. Fråga: Vilken är sista dag för att sälja teckningsoptioner för att de inte ska förfalla 

värdelösa? 

Svar: Sista dag för handel i teckningsoptionerna avseende B-aktier på Nasdaq Stockholm 

förväntas vara den 6 september 2023. 

31. Fråga: När är sista tidpunkt för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner? 

Svar: Kl. 15.00 CEST den 8 september 2023. 

32. Fråga: Var finns det mer information om teckningsoptionerna?  

Svar: För mer information, se prospektet som kommer finnas tillgängligt på Fingerprints 

hemsida, www.fingerprints.com från den 7 november 2022 samt villkoren för 

teckningsoptionerna som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.fingerprints.com. 

Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Carnegies hemsida, www.carnegie.se, samt på 

Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.   

 

Viktig information 

Detta dokument innehåller och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller i övrigt 

handla i aktier, units, uniträtter, teckningsoptioner, hybridkapitalinstrument eller andra 

värdepapper i Fingerprints. Erbjudande till berörda personer avseende teckning av units i 

Fingerprints kommer endast att göras genom det prospekt som Fingerprints kommer att 

publicera på sin webbplats efter godkännande och registrering hos Finansinspektionen. 

Informationen i detta dokument får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller 

indirekt, inom eller till USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Japan, 
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Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där 

distribution eller offentliggörande skulle vara olagligt eller kräva registrering eller andra 

åtgärder än de som följer av svensk lag. Åtgärder som bryter mot dessa restriktioner kan utgöra 

ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar. 

Inga aktier, units, uniträtter, teckningsoptioner, hybridkapitalinstrument eller andra 

värdepapper har registreras, och inga aktier, units, uniträtter, teckningsoptioner, 

hybridkapitalinstrument eller andra värdepapper kommer att registreras enligt United States 

Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller 

värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga aktier, units, 

uniträtter, teckningsoptioner, hybridkapitalinstrument eller andra värdepapper får erbjudas, 

säljas, eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA,  förutom enligt ett 

tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven 

i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning i gällande delstat 

eller i någon annan jurisdiktion i USA.  

I samtliga EES-medlemsstater (”EES"), utöver Sverige och de länder som prospektet 

passporterats till (dvs. Danmark, Finland och Norge), är detta dokument ämnat för och riktar 

sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med 

definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett 

erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten. 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument endast till ”kvalificerade investerare” så 

som avses i artikel 2(e) i förordning (EU) 2017/1129, så som den utgör nationell lag i 

Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018, (a) som har professionell 

erfarenhet av frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i Financial 

Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) 

(”Föreskriften”), (b) som är enheter med hög nettoförmögenhet enligt artikel 49(2)(a)–(d) i 

Föreskriften eller (c) andra personer till vilka detta lagligen kan delges (alla sådana personer 

benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Alla investeringar eller investeringsaktiviteter 

som detta dokument relaterar till kommer endast att vara tillgängliga för, och kommer endast 

att genomföras med, Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer bör inte 

agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll. 

Ämnen som behandlas i detta dokument kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana 

uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som 

"tror", "förväntar", "uppskattar", "avser", "beräknas", "ska", "kan", "fortsätter", "bör" och andra 

liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta dokument är baserade på olika 

antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Fingerprints anser 

att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål 

för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är 

svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför dess kontroll. Sådana risker, 

osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan 

komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna 

kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de 

framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta dokument och 

kan förändras utan att det meddelas. 

 


