
Denna anmälningssedel ska skickas till:

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

IPS Stockholm

105 71 Stockholm

Anmälningssedel i original måste vara ovanstående adress tillhanda senast den 18 december 2019 kl. 16.00. 

OBS! ANMÄLNINGSSEDELN LÄSES IN MASKINELLT. SKRIV TYDLIGT INOM ANGIVEN YTA.

Undertecknad anmäler sig härmed i enlighet med villkoren i prospekt utgivet av Lantmännen ek för, 

daterat 22 november 2019, för teckning av förlagsandelar motsvarande ett belopp i kronor om:

Anmälan ska ske i jämna 10 000-tal, dvs 10 000, 20 000 osv, dock lägst 10 000 och högst 250 000 000

Vänligen ange vilken teckningsberättigad kategori du tillhör genom att kryssa i relevant ruta nedan:

1. Medlemmar i föreningen och till föreningen anslutna lokalföreningar

2. Ägare till fåmansbolag som är medlem i föreningen

3. Närstående (make/maka, registrerad partner, barn, föräldrar, syskon, far- och morföräldrar samt sambor till 

medlemmar i föreningen och till ägare till fåmansbolag som är medlem i föreningen.)

4. Före detta medlemmar i föreningen avgångna under 2017 eller senare

5. Tillsvidareanställda i koncernen i Sverige

6. Innehavare av förlagsandelar från emissionen 2014

7. Styrelseledamöter i föreningen och ledamöter i andra styrelser i koncernen i Sverige

8. Övriga

Undertecknad är medveten om och medger att:

■ Anmälan är bindande

■ För sent inkommen, liksom ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende

■ Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Endast en anmälan per person får göras

■ Uppgift om VP-konto/servicekonto och adress kan komma att inhämtas från Euroclear Sweden

■ VP-konto/servicekonto ska vara ett ordinärt ägarkonto innebärande att s.k. VKI-konton och konton som är pantsatta, 

myndighetsbelastade eller försedda med kontospärr eller dylikt ej godkänns

■ Anges inte bankkonto i Nordea, skall betalning göras enligt instruktion på avräkningsnota som skickas till investerare 

vid tilldelning av förlagsandelar omkring 9 januari 2020 

■ Om bankkonto i Nordea angivits nedan sker betalning via debitering av bankkontot. I detta fall måste erforderligt belopp 

enligt anmälan finnas disponibelt på nedan angivet konto i Nordea på likviddagen den 23 januari 2020

■ Tilldelning kan komma att ske med mindre antal förlagsandelar än anmälan avser och även helt utebli

Faktablad med anledning av erbjudandet

Lantmännen ek för har i samband med detta erbjudande upprättat ett faktablad för paketerade och försäkringsbaserade

investeringsprodukter för icke-professionella investerare. Innan du bestämmer dig för att anmäla dig för teckning av 

förlagsandelar är det viktigt att du först tar del av informationen i faktabladet. Faktabladet är bifogat till anmälningssedeln och   

finns tillgängligt på http://www.lantmannen.se/forlagsandelar. Du kan beställa ett faktablad i pappersform genom att kontakta 

Lantmännen ek för per e-post till forlagsandelar@lantmannen.se eller per telefon på nummer 010-556 11 25 eller 010-556 14 11

och uppge din postadress. Genom att anmäla dig för teckning utan att först beställa faktabladet i pappersform anses du ha valt att ta 

del av informationen genom ovan angivna webbplats.

Anmälningssedel för teckning av förlagsandelar i Lantmännen ek för

OBS! ANMÄLAN FORTSÄTTER PÅ SIDA 2



Ange det VP-konto-/Servicekonto- eller depånummer där tilldelade förlagsandelar skall registreras:

VP-konto/Servicekonto Värdepappersdepå

VP-konto-/Servicekonto- eller depånummer Bank

Då förlagsandelarna inte kommer tas upp till handel på en reglerad marknad eller handelsplattform (MTF) kan de inte registreras på 

ett investeringssparkonto, även kallat ISK, kapitalförsäkring eller i ett individuellt pensionssparande, även kallat IPS.

Något av nedan angivna bankkonton hos Nordea kan användas för betalning av förlagsandelar.

Observera att bankkontot måste vara ett transaktionskonto, det vill säga Personkonto, Aktielikvidkonto, Checkkonto för privatperson,

Externt konto/Loro II eller Private Bankingkonto. För dig som ovan har angivit leverans av förlagsandelar till värdepappersdepå hos

Nordea kommer anslutet konto att debiteras.

Mitt bankkonto hos Nordea    OBS! Anges ej om du har angett att förlagsandelarna ska registreras på VP-

    konto/depå hos Nordea, eller om du har ett bankkonto i annan bank varvid 

    betalning istället ska ske enligt instruktion på avräkningsnota som skickas  till 

     investerare vid tilldelning

Uppgifter avseende förvärvaren

Personnummer/Organisationsnummer: Telefonnummer, dagtid:

Efternamn/Firma: Tilltalsnamn:

Adress (gata, box el. dyl.): E-postadress:

Postnummer: Ort:

Ort, datum: Underskrift:

Nationellt ID - NID (Obligatorisk om investerare är fysisk person)

Medborgarskap (vid flera, ange samtliga) Födelsedata (ÅÅÅÅMMDD) NID

LEI-kod (Legal Entity Identifier - Obligatorisk om investeraren är juridisk person)

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte heller till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, 

registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående 

mening eller strider mot lagar och regleringar i sådant land.  Personer som får tillgång till detta dokument är skyldiga att informera sig om, och iaktta, sådana begränsningar. 

Anmälan om teckning av förlagsandelar i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Förlagsandelarna varken har eller kommer att registreras i enlighet med 

United States Securities Act från 1933. Förlagsandelarna får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller till personer med hemvist där. 

Varje person som tecknar nya förlagsandelar kommer att anses ha uppgivit, garanterat och medgivit att, genom inlämnande av denna anmälningssedel och erläggande av betalning, 

eller genom medgivande av leverans av förlagsandelar, att denne inte, samt att vid tidpunkten för förvärvet eller teckning av förlagsandelar  inte kommer att befinna sig eller ha hemvist

i USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt eller annat regulatoriskt godkännande, eller agerar för sådan persons räkning. 

Tvist rörande erbjudandet enligt prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras med tillämpning av svensk materiell rätt och av svensk domstol exklusivt.

Nordea hanterar administrativa uppgifter i erbjudandet på uppdrag av Lantmännen ek för. Detta innebär inte i sig att Nordea utför en investeringstjänst i förhållande till den som

tecknar förlagsandelar eller att det uppstår ett kundförhållande med denne. Att den som tecknar inte betraktas som kund medför att reglerna om skydd för investerare i lagen om 

värdepappersmarknaden (ex. kundkategorisering eller passandebedömning) inte tillämpas på placeringen. 

Saldo på bankkonto

Saldot på det bankkonto eller den värdepappersdepå som angivits ovan måste per den 23 januari 2020 motsvara lägst det belopp som anmälan avser. Det innebär att kontohavaren 

förbinder sig att hålla beloppet tillgängligt på angivet konto eller värdepappersdepå under nämnda period och att innehavaren är medveten om att tilldelning av förlagsandelar

kan komma att utebli om beloppet inte är tillräckligt under tidsperioden. Nordea Bank Abp, filial i Sverige befullmäktigas härmed att debitera ovan angivet bankkonto/VP-konto/depå

för min/vår räkning enligt de villkor som angivits i nämnt prospekt samt att vidta de övriga åtgärder som banken bedömer  nödvändiga för att förvärvade förlagsandelar skall överföras

till mitt/vårt VP-konto/servicekonto eller värdepappersdepå. Genom undertecknandet av denna anmälningssedel  bekräftas dessutom att jag/vi har tagit del av och förstått vad som

anges under ”VIKTIG INFORMATION” och att jag/vi inte är en däri åsyftad person, eller agerar för en sådan persons räkning.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som förvärvaren lämnar i samband med uppdraget eller som i övrigt registreras i samband därmed används av Nordea för förberedelse och administration av 

teckningen. Användning av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Nordea samarbetar med. För detaljerad information om behandling av personuppgifter, vänligen läs

vidare I Nordeas dataskyddspolicy som finns tillgänglig på www.nordea.se/dataskyddspolicy. Om en förlagsandelsinnehavare vill få information om vilka personuppgifter som Nordea  

har om honom/henne kan förlagsandelsinnehavaren begära detta genom att skriva till adressen nedan. Om en förlagsandelsinnehavare vill begära rättelse av felaktig eller missvisande

uppgift kan han/hon vända sig till Nordea på följande adress: Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Personuppgiftsfunktionen, M65
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Faktablad 
Syfte 
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att 
förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter. 

Produkt 
Produktens namn 250 000 000 SEK förlagsandelar 2020/1 med förfall i januari 2025 ("Förlagsandelar") 

ISIN SE0013359031 

Produktutvecklare Lantmännen ek för ("Emittenten") 

För mer information, se https://lantmannen.se eller ring +46 10 556 00 00 

Behörig myndighet Finansinspektionen, Box 7821, 10397 Stockholm  

Faktabladets 
produktionsdatum 

20 november 2019 

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå. 

Vad innebär produkten? 

Typ 
Denna produkt är ett finansiellt instrument i form av förlagsandelar som är efterställda samtliga Emittentens andra 
fordringsägare och regleras av svensk lag. 

Mål Denna produkt är ett värdepapper med årlig utdelning i form av en ränteutbetalning. Den årliga utdelningen (kupongen) 
beräknas som summan av (i) Riksbankens referensränta och (ii) en resultatkomponent baserad på Emittentens avkastning på 
eget kapital multiplicerad med din investering. Det innebär att ju högre Riksbankens referensränta och/eller Emittentens 
avkastning på eget kapital är desto högre blir utdelningen, och vice versa. För det fall att Riksbankens referensränta skulle 
vara negativ kommer den betraktas som noll vid beräkning av utdelningen. Varje utdelning kommer, räknat på årsbasis, som 
högst uppgå till 10,50 % och lägst 3,00 % under förutsättning att det finns tillräckliga utdelningsbara medel. 
Emittenten har rätt att skjuta upp utbetalningar, d.v.s. att inte betala på de respektive utdelningsförfallodagarna (men måste 
kompensera för uppskjutna betalningar enligt vissa villkor). Du har ingen rätt att begära inlösen av produkten så att det 
investerade kapitalet förfaller till omedelbar återbetalning. Din fordran gentemot Emittenten är oprioriterad. Det innebär att 
alla andra fordringsägares fordringar kommer ges rätt till betalning före dig vid Emittentens konkurs eller likvidation. Din rätt 
att få betalt i en sådan situation är dock prioriterad framför Emittentens medlemsinsatser enligt lagen om ekonomiska 
föreningar och Emittentens stadgar. Följande är indikativa villkor baserade på rådande marknadsförhållanden. 

Denominering 10 000 kronor 
Förfallodag  15 januari 2025 
Valuta Svenska kronor 
Emissionspris 100 % 
Dag för emissionen 28 januari 2020 
Sammanlagt nominellt belopp 250 000 000 SEK 

Utdelningsförfallodagar 
Årligen den dag som infaller senast fjorton dagar efter Emittentens ordinarie 
föreningsstämma. Den sista utdelningen utbetalas den dag som infaller senast 

fjorton dagar efter Emittentens ordinarie föreningsstämma år 2025. 

Utdelning 

Det sammanlagda beloppet av (i) Riksbankens referensränta (reporäntan vid 
utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs, till närmast högre 
halva procentenhet) och (ii) en resultatkomponent baserad på Emittentens 
avkastning på eget kapital. I vilket fall ska, räknat på årsbasis, lägsta 
utdelning uppgå till 3,00 % och högsta utdelning till 10,50 %. 

Inlösenbelopp  100 %  
Emittentents eller investares rätt till förtida 
inlösen  

Ingen 

Marknadsplats  Mangold Fondkommission AB:s Mangoldlistan 

Avsedd målgrupp Produkten är avsedd för: 

a. Kunder som är jämbördiga motparter, professionella kunder och icke-professionella kunder enligt definitionen i

MiFID II. 

b. Informerade och avancerade investerare med genomsnittlig (informerade investerare) eller god (avancerade 

investerare) kunskap och/eller erfarenhet av den finansiella sektorn.

c. Kunder som har kapacitet att bära förluster uppgående till 100 procent av kapitalet som är investerat i 

Förlagsandelarna och som inte behöver kapitalskydd. 

OBS nedanstående Faktblad ska inte bifogas med anmälningsblanketten till Nordea



Confidential 

d. Kunder vars investeringsmål är att generera avkastning på det investerade kapitalet och som har en långsiktig

placeringshorisont.

Producenten har gjort en bedömning av distributionsstrategin för Förlagsandelarna och slutsatsen är (i) att samtliga 

distributionskanaler för Förlagsandelarna är lämpliga för jämbördiga motparter och professionella kunder; och (ii) att 

följande distributionskanaler för Förlagsandelarna är lämpliga för icke-professionella kunder – investeringsrådgivning, 

portföljförvaltning och försäljning utan rådgivning, med förbehåll för distributörens skyldigheter avseende lämplighets- 

respektive passandebedömning enligt direktiv 2014/65/EU (”MiFID II”). En person som senare erbjuder, säljer eller 

rekommenderar Förlagsandelarna (en ”Distributör”) ska beakta producentens målmarknadsbedömning. En Distributör som 

träffas av MiFID II är dock skyldig att genomföra sin egen målmarknadsbedömning av Förlagsandelarna (genom att antingen 

använda eller anpassa producentens målmarknadsbedömning) och att fastställa lämpliga distributionskanaler. 

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning? 
Riskindikator 

Lägre risk Högre risk 

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten till 15 januari 2025. 
Den verkliga risken kan variera kraftigt om du väljer att sälja produkten i förtid och det är då möjligt att du får tillbaka mindre än 
det investerade kapitalet. 
Det är möjligt att du inte kommer kunna sälja produkten enkelt, eller till ett pris som väsentligen påverkar hur mycket av det 
investerade kapitalet du får tillbaka. 

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämförd med andra produkter. Den visar hur troligt det 
är att du förlorar pengar på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat produkten som 6 av 
7, vilket är den näst högsta riskklassen. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en hög nivå och det är 
mycket sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig. Denna produkt innehåller inte något skydd 
mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du 
förlora hela din investering. 

Resultatscenarier1 
Investering 100 000 kronor 
Scenarier 

1 år 3 år 15 januari 2025 
(Rekommenderad innehavstid) 

Stresscenario Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader 111 500,00 111 500,00 112 000,00 

Genomsnittlig avkastning per år 11,47 % 3,69 % 2,76 % 

Negativt scenario Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader 111 816,00 111 550,00 112 000,00 

Genomsnittlig avkastning per år 11.78 % 3,69 % 2.76 % 

Neutralt scenario Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader 120 481,00 118 033,00 119 458,00 

Genomsnittlig avkastning per år 20,42 % 5,68 % 4,36 % 

Positivt scenario Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader 131 285,00 138 956,00 142 000,00 

Genomsnittlig avkastning per år 31,19 % 11,58 % 8,77 % 

Denna tabell visar hur mycket pengar du kan få tillbaka fram till den 15 januari 2025 enligt olika scenarier, förutsatt att du investerar 100 000 
kronor. Scenarierna visar möjliga resultat av investering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter. De scenarier som visas är inte 
exakta indikatorer utan beräkningar av framtida resultat som bygger på historiska uppgifter om hur värdet på denna investering varierar. Hur 
mycket du får beror på marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller investeringen/produkten. Stresscenariet visar vad du kan få tillbaka 
under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra utbetalningar till dig. I sifforna ingår alla 
kostnader för själva produkten men inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din 
personliga beskattningssituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka. 

1 Vänligen notera att indikativa summor och avkastning som anges i tabellen är beräknade baserat på den metod som föreskrivs enligt tillämplig lag. 

Marknadsutvecklingen i framtiden kan inte förutsägas exakt. De scenarier som visas är bara en indikation på några av de möjliga utfallen baserat på den senaste 
avkastningen. Den faktiska avkastningen kan vara lägre. 
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Vad händer om Lantmännen ek för inte kan göra några utbetalningar? 

Du utsätts för risken att Emittenten inte löser in Förlagsandelarna på förfallodagen eller inte gör några utbetalningar. Vidare har Emittenten 
rätta att skjuta upp kupongutbetalningar. Om Emittenten är oförmögen att leva upp till dess (åter)betalningsskyldigheter för denna produkt kan 
du orsakas förluster genom Förlagsandelarna. Din fordran på Emittenten är oprioriterad. Det innebär att din fordran vid Emittentens konkurs 
eller likvidation är efterställd övriga fordringshavare. Din rätt att få betalt i en sådan situation är dock prioriterad framför Emittentens 
medlemsinsatser enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och Emittentens stadgar. Det finns en risk att du förlorar allt ditt 
investerade kapital. En förlust skyddas inte av den statliga insättningsgarantin.  

Vilka är kostnaderna? 
Den reducerade avkastningen (”RIY”) visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar den potentiella avkastningen på investeringen. De 
totala kostnaderna omfattar engångskostnader, löpande kostnader och oförutsedda kostnader. 
De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten i sig över tre olika innehavstider. De omfattar eventuella straffavgifter 
vid förtida inlösen. Siffrorna förutsätter att du investerar 100 000 kronor. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden. 

Kostnad över tid 
Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen I fråga informera dig om dessa 
kostnader och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tiden. 

Investering (100 000 kronor) 
Scenarier 

Om du säljer efter 1 år Om du säljer efter 3 år 
Om du löser in efter den 
rekommenderade 
innehavstiden 

Totala kostnader (kronor) 1 500 kronor 1 500 kronor 1 000 kronor 
Effekt på avkastning (RIY) per år 1.72 % 0.54 % 0.28 % 

Kostnadssammansättning 
Nedanstående tabell visar: 

• Inverkan på varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade 
innehavstiden. 

• Vad de olika kostnadskategorierna innebär.

Den här tabellen visar effekten på avkastning per år 

Engångskostnader Teckningskostnader 0,28 % Effekten av kostaderna när du gör investeringen. 

Inlösenkostnader Ej tillämplig Effekten av kostnaderna när du avslutar din investering på 

förfallodagen. 

Löpande kostnader Portfoliotransaktionskostnader 0 % Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer underliggande 
investeringar i produkten. 

Övriga löpande kostnader 0 % Effekten av avgifter som vi tar ut varje år för förvaltningen av dina 
investeringar. 

Hur länge bör jag behålla produkten och kan jag ta ut pengar i förtid? 
Rekommenderad innehavstid: till den 15 januari 2025 

Denna produkt är utformad för att innehas till den överenskomna förfallodagen för att överensstämma med ditt investeringsbehov. 
Denna produkt kan inte lätt lösas in. Detta innebär att det är svårt att uppskatta hur mycket du skulle få tillbaka om du löser in den före 
förfallodagen. Du kan antingen komma att helt misslyckas med att sälja produkten, ådra dig stora kostnader eller göra stora förluster om du 
säljer produkten innan förfallodagen. Du har inte någon rätt till förtida inlösen av produkten. Den enda möjligheten (om någon) är att sälja 
produkten genom Mangold Fondkommission AB:s Mangoldlistan eller utanför någon reglerad marknad eller handelsplats innan återbetalning 
från Emittenten sker. Kostnader kan uppstå i samband med försäljning (såsom transaktionskostnader m.m.). Beloppet som du erhåller från 
sådan försäljning kan vara betydligt lägre än beloppet som du hade erhållit om du inte sålt produkten och haft kvar din investering till dess att 
Emittenten påkallat inlösen. Det kan, tillfälligt eller permanent, vara omöjligt att köpa eller sälja produkten. 

Hur kan jag klaga? 
Klagomål avseende produkten eller Emittentens agerande kan skickas i skriftform till Lantmännen ek för, Box 30192, 104 92 Stockholm, eller 
per e-post till info@lantmannen.com. Om du har ett klagomål avseende en person som ger råd om eller säljer produkten ska du rikta det 
klagomålet till den personen. 

Övrig relevant information 
Prospektet och de däri inkluderade allmänna villkoren är det enda juridiskt bindande dokumentet för denna produkt. För att få fullständig 
infomation om produkten, särskilt om dess egenskaper och de risker som är förknippade med en investering i produkten, måste prospektet 
läsas. En kopia av prospektet kommer finnas tillgänligt på förfrågan till Emittenten.  

Vänligen notera att om du som icke-professionell investerare har tillhandahållits detta faktablad i elektroniskt format har du rätt att begära ett 
pappersexemplar utan kostnad genom att kontakta Lanmännen ek för per e-post till forlagsandelar@lantmannen.se eller per telefon på 
nummer 010-556 11 25 eller 010-556 14 11. 
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