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Vissa definitioner
Med ”Mangold” eller ”Bolaget” avses, beroende på sammanhanget Mangold AB (publ), org. nr 556628-5408, den 
koncern som Mangold AB (publ) ingår i, eller ett dotterbolag till Mangold AB (publ). Med ”First North” avses NAS-
DAQ OMX First North Premier. Med ”Bolagsbeskrivningen” avses föreliggande bolagsbeskrivning som upprättats 
inför Mangolds listning på First North. Med ”Euroclear Sweden” avses Euroclear Sweden AB, org. nr. 556585-
8074. Hänvisning till ”SEK” avser svenska kronor och hänvisning till ”EUR” avser euro. Med ”K” avses tusen och 
med ”M” avses miljoner. 

Viktig information till investerare
Notera att all information som lämnas i Bolagsbeskrivningen noga bör övervägas, i synnerhet såvitt avser de 
specifika faktorer som nämns i avsnittet ”Riskfaktorer” som beskriver vissa risker som en investering i Mang-
olds aktie innebär. Bolagsbeskrivningen har upprättats med anledning av föreliggande notering av Bolagets ak-
tier på First North. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med noteringen och inget prospekt kommer 
att registreras hos Finansinspektionen i anledning av noteringen.

Framtidsinriktad information
Bolagsbeskrivningen innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållan-
den, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets 
nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden ”anser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”för-
utser”, ”planerar” eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana 
uttalanden identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att 
skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets 
verksamhet påverkas av.

Information från tredje part
Bolagsbeskrivningen innehåller historisk och framtidsinriktad marknadsinformation. I det fall informationen har 
hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget vet har inga 
uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till 
de ursprungliga källorna. Mangold har dock inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som 
lämnats av tredje part, varför styrelsen för Mangold inte påtar sig något ansvar för fullständigheten eller riktig-
heten för sådan information som presenteras i Bolagsbeskrivningen. Sådan information bör läsas med detta i 
åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Mangold.

Viktig information om First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har 
inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och 
inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på 
First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars ak-
tier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ 
OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.
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RISKFAKTORER

Marknads- och verksamhets-
relaterade risker
Affärsrisk och strategisk risk
Affärsrisk definieras som risken för minskade intäk-
ter till följd av att faktorer i den externa affärsmiljön 
(till exempel marknadsförhållanden, kundbeteende, 
teknologisk utveckling) har en negativ påverkan på 
volymer och marginaler. Strategisk risk avser Mang-
olds förmåga att anpassa sig till ändringar i omvärl-
den och är som sådan nära relaterat till affärsrisk. 
Strategisk risk definieras som risken för förlust på 
grund av missriktade affärsbeslut, felaktigt genom-
förande av beslut eller oförmåga att reagera adek-
vat på förändringar i samhället, regelsystemen eller 
branschen.

Mangolds affärsverksamhet är beroende av kun-
dernas efterfrågan på Bolagets tjänster samt makro-
ekonomiska förändringar som BNP-utveckling, rän-
teläge, valutakursutveckling och aktiekursutveckling. 
Vidare kan ökad konkurrens från andra finansiella 
aktörer leda till prispress och förlust av betydelse-
fulla kundrelationer vilket i sin tur kan leda till för-
sämrad intjäning och soliditet för Bolaget. Mangolds 
intjäningsförmåga kan även minska till följd av kon-
kurrens från alternativa handelssystem såsom elek-
tronisk handel.

Marknadsrisk
Marknadsrisk utgörs av risken för förlust till följd av 
förändringar i aktiekurser och räntor. För Mangold 
uppstår marknadsrisken främst genom handel i eget 
lager, i åtaganden som likviditetsgarant samt genom 

arbitragehandel. Även om dessa risker övervakas 
löpande finns det en risk att fastställda limiter över-
skrids vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och ställ-
ning i övrigt.

Beroende av nyckelpersoner
Mangold är beroende av befintliga nyckelpersoner 
och förmågan att i framtiden identifiera, anställa och 
bibehålla kvalificerade och erfarna ledningspersoner. 
Mangolds förmåga att anställa och bibehålla dessa 
personer är beroende av ett flertal faktorer, varav 
några ligger bortom Bolagets kontroll, bland annat 
konkurrensen på arbetsmarknaden. Förlusten av en 
lednings- eller nyckelperson på grund av att den an-
ställde till exempel säger upp sig eller går i pension 
kan innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att 
uppställda mål inte kan nås eller att genomföran-
det av Mangolds affärsstrategi påverkas negativt. 
Om befintliga nyckelpersoner lämnar Bolaget eller 
om Mangold inte kan anställa eller bibehålla kvalifi-
cerade och erfarna ledningspersoner kan det ha en 
väsentlig negativ inverkan på Mangolds verksamhet, 
finansiella ställning och ställning i övrigt.

Ryktesrisk
Ryktesrisk definieras som risken för inkomstbortfall 
till följd av att Bolagets potentiella och existerande 
kunder och motparter förlorar tilltron till Mangold på 
grund av negativ publicitet eller rykten om Bolaget 
eller allmänt om branschen. Uppstår en förtroen-
derubbning för Bolaget kan detta få effekter mycket 

Riskfaktorer

EN INVESTERING I MANGOLD INNEFATTAR RISKER. ETT ANTAL FAKTORER  
PÅVERKAR, ELLER KAN PÅVERKA, MANGOLDS VERKSAMHET DIREKT ELLER INDI-
REKT. NEDAN BESKRIVS, UTAN SÄRSKILD PRIORITERINGSORDNING  ELLER AN-
SPRÅK PÅ ATT VARA UTTÖMMANDE, DE RISKFAKTORER OCH FÖRHÅLLANDEN 
SOM ANSES VARA AV VÄSENTLIG BETYDELSE FÖR BOLAGETS VERKSAMHET OCH 
FRAMTIDA UTVECKLING. YTTERLIGARE RISKFAKTORER SOM FÖR NÄRVARANDE 
INTE ÄR KÄNDA FÖR MANGOLD, ELLER SOM BOLAGET FÖR NÄRVARANDE ANSER 
VARA OBETYDLIGA, KAN I FRAMTIDEN HA EN VÄSENTLIG NEGATIV INVERKAN PÅ  
MANGOLDS VERKSAMHET, FINANSIELLA STÄLLNING OCH STÄLLNING I ÖVRIGT.
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RISKFAKTORER

snabbt i form av att kunder och andra intressenter tar 
avstånd från Bolaget vilken kan påverka verksamhe-
ten negativt. 

Regulatoriska risker
Mangold är föremål för omfattande regleringar. 
Mangold kan inte förutse i vilken omfattning sådana 
regleringar kommer att ändras i framtiden eller vil-
ken effekt sådana förändringar kan få. Detta kan 
betyda ingripanden från tillsynsmyndigheter där Bo-
laget bedriver verksamhet. Bolaget kan bland annat 
tvingas böta, förbjudas att bedriva någon av sina af-
färsverksamheter eller komma att omfattas av be-
gränsningar eller andra restriktioner för sin affärs-
verksamhet. Nya lagar eller regler eller förändringar 
avseende tillämpning av befintliga lagar och regler 
som är tillämpliga för Mangolds verksamhet eller 
kundernas verksamhet kan också påverka Bolagets 
verksamhet negativt. Regulatoriska förändringar kan 
leda till avbrott i verksamheten, innebära att Bolaget 
tvingas ändra vissa av sina affärsmetoder och kan ex-
ponera Bolaget för ytterligare kostnader och skulder 
samt även skyldigheter och ryktesrisker.  

Finansiella risker
Finansierings- och likviditetsrisk
Mangolds verksamhet finansieras huvudsakligen 
med eget kapital. Finansierings- och likviditetsrisk 
kan uppstå om Bolaget inte kan uppfylla löpande be-
talningsförpliktelser eller inte kan erhålla finansie-
ring på kommersiellt godtagbara villkor. Dessa fak-
torer skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på 
Mangolds verksamhet, finansiella ställning och ställ-
ning i övrigt.

Kredit- och motpartsrisk
Med kredit- och motpartsrisker avses risken att för-
lust uppkommer på grund av att Mangolds avtalspar-
ter, antingen av ovilja eller oförmåga, helt eller delvis 
inte uppfyller avtalade förpliktelser. Även om Bolaget 
prövar motparters kreditvärdighet samt upprättar be-
talningsvillkor i syfte att minimera risken så kan det 
inte uteslutas att någon eller några motparter bris-
ter i sina avtalade förpliktelser gentemot Mangold på 
grund av bristande likviditet, verksamhetsproblem, 
konkurs eller av andra skäl. 

Ränterisk
Med ränterisk avses osäkerheten i framtida kassaflö-
den som följd av förändrad marknadsränta för finan-
siering och inlåning. Mangold har inte, och har aldrig 
haft, krediter hos bank eller annat institut. Bolaget är, 
med undantag för inlåning från allmänheten, helt fi-
nansierat av eget kapital och egna medel. Vidare har 
Mangold aldrig haft checkräkningskredit eller annan 
kreditfacilitet att tillgå. Då Mangold inte har skulder, 
utöver inlåning från allmänheten, som medför ränte-
kostnader, får en förändring av räntan inte någon be-

dömd negativ effekt på Mangolds finansiella ställning 
i det avseendet. Det kan dock inte uteslutas att Mang-
old i framtiden kan komma att behöva uppta ränte-
bärande lån för finansiering av verksamheten, vilket 
skulle innebära risk för att Bolagets finansiella ställ-
ning och resultat skulle påverkas negativt vid stigan-
de räntor. Vidare har Mangold en ränterisk avseende 
dess utlåning till kunder såtillvida att en lägre ränta 
innebär lägre intäkter från utlåningen allt annat lika.  

Risker relaterade till aktien
Ägare med betydande inflytande
Ett fåtal av Mangolds aktieägare äger en väsentlig an-
del av de utestående aktierna i Bolaget. Följaktligen 
har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, 
möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på ären-
den som kräver godkännande av aktieägarna, däri-
bland utnämning och avsättning av styrelseledamöter 
och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller 
försäljning av tillgångar samt andra företagstransak-
tioner. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel 
för andra aktieägare, vilka kan ha andra intressen än 
majoritetsägarna.

Likviditetsbrist i marknaden för Mangold-aktien
Historiskt har likviditeten i Mangold-aktien varit be-
gränsad. Det är inte möjligt att förutse investerarnas 
framtida intresse för Mangold-aktien. Om en aktiv 
och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svå-
righeter för aktieägare att sälja större poster inom en 
snäv tidsperiod, utan att priset på aktien påverkas ne-
gativt för säljaren.

Kursfall på aktiemarknaden
En investering i Mangold är förknippad med risk. Det 
finns inga garantier för att aktiekursen kommer att 
ha en positiv utveckling. Aktiemarknaden kan gene-
rellt gå ned av olika orsaker såsom räntehöjningar, 
politiska utspel, valutakursförändringar och sämre 
konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden 
präglas även till stor del av psykologiska faktorer. 
Mangold-aktien kan påverkas på samma sätt som 
alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur 
många gånger kan vara problematiska för aktieägare 
att förutse och skydda sig mot. Aktiekursen för Mang-
old-aktien kan i framtiden även komma att fluktu-
era kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga 
omsättnings- och resultatvariationer, den allmänna 
konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens 
intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i 
allmänhet reagera med extrema kursreaktioner som 
inte alltid är relaterade till eller proportionerliga till 
det operativa utfallet hos enskilda bolag.
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BAKGRUND OCH MOTIV

Mangold grundades 2000 och är en oberoende fondkommissionär som erbjuder moderna finansiella tjänster till 
företag, institutioner och privatpersoner. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom fem affärsområden; i) 
Aktiehandel, ii) Corporate Finance, iii) Emissionstjänster, iv) Kapitalförvaltning och v) Market Making. Bolaget har 
mellan 2002 och 2011 vuxit från en omsättning om 8,5 MSEK med ett negativt resultat till en omsättning om 93,5 
MSEK med ett resultat före skatt om 7,9 MSEK. Vidare har antalet medarbetare ökat från 12 vid utgången 2002 
till dagens 45.

Tidigare i år beslutade en av Mangolds större aktieägare, det på AktieTorget noterade bolaget RW Capital AB 
(publ), att dela ut sitt innehav i Mangold till sina aktieägare. Antalet aktier vid utdelningen uppgick till 29 750, 
vilket motsvarade cirka 6,7 procent av de utestående aktierna i Mangold. Som ett resultat av utdelningen ökade 
Mangolds ägarspridning och antalet aktieägare uppgår i dagsläget till cirka 200.  

Styrelsen i Mangold bedömer att en notering av Bolagets aktier kommer att bidra till att öka transparensen 
och intresset för Bolaget gentemot kunder och aktieägare. Vidare innebär en notering en kvalitetsstämpel för 
Bolaget och dess verksamhet, vilket bedöms vara fördelaktigt för Bolaget vid kontakt med kunder, ägare, media 
samt andra intressenter. Dessutom underlättar en notering för aktieägare att handla med Mangolds aktie, sam-
tidigt som en likvid aktie underlättar för Mangold att använda aktien som betalningsmedel vid eventuella förvärv. 
Mangold har därför sökt och erhållit godkännande från NASDAQ OMX avseende upptagande av handel av Bola-
gets aktier på First North Premier. Första dag för handel med Bolagets aktier på First North Premier kommer att 
vara den 12 juli 2012.

Styrelsen för Mangold är ansvarig för informationen i Bolagsbeskrivningen, vilken har upprättats med anledning 
av ansökan om notering av Mangolds aktier på First North. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, 
uppgifterna i Bolagsbeskrivningen är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är 
utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm den 2 juli 2012

Mangold AB (publ)
Styrelsen

Bakgrund och motiv
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VD HAR ORDET

Bästa aktieägare!

Det är med stor glädje som jag nu har fått förtroendet och möjligheten att styra Mangold mot en notering på First 
North. Syftet med noteringen är att ge samtliga Mangolds intressenter ökad genomlysning samt möjlighet att 
öka tillväxttakten ytterligare genom strategiska företagsförvärv.  

Mangold grundades 2000 och sedan dess har mycket hänt, affärsidén har bytts, företag har förvärvats och av-
yttrats, medarbetare har börjat och slutat. Tills för ett par år sedan har det varit lätt för våra större konkurrenter 
att rekrytera vår personal. Nu har vinden vänt och vi har mycket lättare att behålla våra kvalificerade medarbe-
tare samt attrahera ny kompetent personal. Detta beror delvis på att Mangold har vuxit men framförallt har vi 
gynnats av lågkonjunkturen. Mangold är en snabb, modern och tillgänglig utmanare. Vi har högre effektivitet än 
flertalet av våra konkurrenter och vi har kunnat fokusera på kunderna i tider när våra konkurrenter har fokuserat 
på andra frågor som inte är till nytta för vare sig kunder eller ägare. 

Idag är Mangolds verksamhet indelad i fem affärsområden; Aktiehandel, Corporate Finance, Emissionstjäns-
ter, Kapitalförvaltning och Market Making. Inom vissa nischer är vi marknadsledare med låg tillväxt och god lön-
samhet och inom andra områden är vi en utmanare med kraftig tillväxt. Genom en kostnadseffektiv organisation 
och en flexibel IT-struktur har vi byggt en plattform för fortsatt god tillväxt och lönsamhet framöver. Vi kommer 
självklart behöva fortsätta att utveckla och förbättra vår plattform och vårt tjänsteutbud för att leva upp till de allt 
högre krav som kunderna ställer. 

Mangold verkar inom en mycket reglerad marknad och vi tror att regleringarna kommer att tillta ytterligare 
de närmsta åren. Nya marknadsförutsättningar ställer krav på nya organisatoriska förändringar där stabs- och 
kostnadsfokus blivit viktigare. Mangold behöver därför fortsätta att växa för att kapitalisera på skaldriftsförde-
larna med den plattform som vi idag besitter. Vi kommer att fortsätta att utmana befintliga aktörer och ta mark-
nadsandelar. Till exempel har vi under de senaste åren gått från noll till cirka 2 600 depåkunder med ett totalt 
kapital i depåerna om 1,5 miljarder SEK och vi fortsätter att växa.  

Sedan 2002 har Mangold vuxit från en omsättning om 8,5 MSEK med ett negativt resultat till en omsättning om 
93,5 MSEK med ett resultat före skatt om 7,9 MSEK. Antalet medarbetare har sedan 2002 ökat från 12 till dagens 
45. Under början av 2012 har vi fortsatt stora problem i världsekonomin, trots detta har Mangold fortsatt visat 
stark tillväxt och lönsamhet och presterat det bästa första kvartalet i Bolagets historia. Omsättningen uppgick 
till 34,3 (20,5) MSEK med ett resultat före skatt om 5,0 (2,1) MSEK. Vi nöjer oss givetvis inte med detta utan vill 
fortsätta att öka omsättningen och förbättra resultatet. 

Under 2010 lämnade Mangold sin första aktieutdelning till aktieägarna om 5 SEK per aktie. Året efter höjdes 
aktieutdelningen till 6 SEK per aktie och i år höjs aktieutdelningen till 7 SEK per aktie. Det är min absoluta över-
tygelse att denna utveckling kommer att fortsätta.

I januari i år beslutade en av Mangolds större aktieägare, RW Capital AB (publ), att dela ut sina 29 750 aktier, 
motsvarande 6,7 procent i Mangold AB till sina aktieägare. Efter utdelningen uppgick antalet aktieägare i Mang-
old till cirka 200. I och med utdelningen har Mangold tillräckligt många aktieägare för att uppfylla spridningskra-
vet för en notering på First North. Min bedömning är att en ökad likviditet i Mangold-aktien genom en notering 
är till gagn för Mangolds aktieägare. Som en av de största aktörerna som Certified Adviser på First North är det 
även viktigt att vi kan visa kunder och potentiella kunder att Mangold kan leva upp till de krav som vi, i egenskap 
av Certified Adviser, ställer på våra kunder och därmed föregå med gott exempel. 

Vår marknadsposition kombinerat med den erfarenhet som Mangolds ambitiösa och kompetenta medarbe-
tare innehar är jag övertygad om att vi kommer att leverera god kundnytta och god avkastning till våra aktieägare.  

Stockholm den 2 juli 2012

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande direktör

VD har ordet
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

Översikt
Mangold är en oberoende fondkommissionär som er-
bjuder moderna finansiella tjänster till företag, insti-
tutioner och privatpersoner. Bolaget bedriver i dags-
läget verksamhet inom fem affärsområden:
•	Aktiehandel
•	Corporate Finance
•	Emissionstjänster
•	Kapitalförvaltning
•	Market Making 

Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och 
bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) 
om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem 
på NASDAQ OMX Stockholm, AktieTorget och Nordic 
Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ 
OMX Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem 
och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vi-
dare är Mangold medlem i branschorganisationerna 
SwedSec Licensiering AB och Fondhandlarefören-
ingen.

Övergripande mål
Mangolds övergripande mål är att maximera aktieä-
garvärdet. Detta skall uppnås genom lönsam tillväxt, 
organsikt såväl som via förvärv. Vidare skall Mang-
old kontinuerligt utforska nya affärsmöjligheter och 
utveckla moderna finansiella lösningar för att skapa 
mervärde åt kunderna samt överträffa deras förvänt-
ningar. 

Finansiella mål
Mangolds långsiktiga finansiella mål fastställdes av 
styrelsen i december 2011. En översyn av de befint-

liga finansiella målen genomförs årligen av styrelsen. 
Mangolds nuvarande finansiella mål är:

•	Bolagets tillväxt skall i genomsnitt vara 30 procent 
per år över en konjunkturcykel.

•	Rörelsemarginalen före bonus skall i genomsnitt 
vara 25 procent över en konjunkturcykel.

•	Avkastning på eget kapital skall i genomsnitt vara 
20 procent per år över en konjunkturcykel.

•	När Mangold har erforderlig kapitalbas ska aktie-
utdelningen uppgå till minst 80 procent av resulta-
tet efter skatt.

•	Mangolds återkommande intäkter ska uppgå till 25 
procent av kostnaderna före bonus.

•	Kapitaltäckningskvot om lägst 1,25.

Rörelseintäkter
Mangolds rörelseintäkter består huvudsakligen av 
courtage och rådgivningsrelaterade intäkter, men 
även repetitiva intäkter som härrör från Market Ma-
king, inofficiell handel på Mangoldlistan samt Mang-
olds roll som Certified Adviser åt bolag noterade på 
First North samt räntenetto. Under 2011 uppgick 
Mangolds provisionsintäkter till 92,9 MSEK, jämfört 
med 67,1 MSEK föregående år, en ökning med 38,4 
procent. Affärsområdet Aktiehandels provisionsin-
täkter uppgick 2011 till 3,3 MSEK, vilket motsvarade 
en ökning om 38,6 procent jämfört med 2010. Provi-
sionsintäkterna för affärsområdet Corporate Finance 
minskade med 12,8 procent jämfört med 2010 och 
uppgick till 20,6 MSEK. Affärsområdet Emissions-
tjänsters provisionsintäkter under 2011 uppgick till 
10,1 MSEK, motsvarande en minskning om 0,2 pro-

Verksamhetsbeskrivning

1 Inkluderar provisionskostnader, räntenetto, och övriga poster som inte är särredovisade per affärsområde.

INTÄKTSFÖRDELNING (MSEK)

Affärsområde 2011 2010 2009
Tillväxt 
2011, %

Tillväxt 
2010, %

Andel av 
rörelsens 

intäkter 2011, %

Andel av 
rörelsens 

intäkter 2010, %

Andel av 
rörelsens 

intäkter 2009, %
Aktiehandel 3,3 2,4 2,0 38,6 18,8 3,6 3,6 4,0
Corporate Finance 20,6 23,6 10,7 –12,8 120,4 22,0 35,7 21,3
Emissionstjänster 10,1 10,1 4,4 –0,2 129,4 10,8 15,3 8,7
Kapitalförvaltning 54,3 26,5 30,5 104,8 -13,0 58,1 40,2 60,6
Market Making 4,2 4,3 5,0 –3,2 -13,3 4,5 6,5 9,9
Övrigt 1 1,1 –0,9 -2,3 – - 1,1 -1,3 -4,6
Totalt 93,5 66,0 50,3 41,6 31,3 100,0 100,0 100,0
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cent jämfört med föregående år. Provisionsintäkterna 
för affärsområdet Kapitalförvaltning ökade under 
2011 med 58,5 procent jämfört med föregående år 
och uppgick till 54,3 MSEK. Provisionsintäkterna från 
affärsområdet Market Making, vilka även inkluderar 
intäkter från inofficiell handel på Mangoldlistan, upp-
gick till 4,2 MSEK 2011, motsvarande en minskning 
om 3,2 procent jämfört med föregående år. Mangolds 
provisionsintäkter per affärsområde och tillväxten 
i provisionsintäkterna för respektive affärsområde 
framgår av tabellen på föregående sida.

Affärsområden
Affärsområdet Aktiehandel
Allmänt
Aktiehandel erbjuder privatpersoner, företag samt 
mindre till medelstora institutioner en konkurrens-
kraftig exekvering av huvudsakligen svenska aktier 
och derivat noterade på NASDAQ OMX Stockholm, 
AktieTorget och Nordic Growth Market NGM (”NGM”). 
Kunderna erbjuds möjlighet till handel i nämnda 
marknadsplatsers värdepapper via Direct Market 
Access (”DMA”), MangoldOnline och Mäklare för att 
affärsområdet i möjligaste mån skall kunna tillgo-
dose olika kunders olika behov. Vid ingången av 2012 
introducerade Mangold Investeringssparkontot med 
marknadens mest flexibla struktur för privatpersoner 
som ett komplement och konkurrenskraftigt alterna-
tiv till affärsområdets kapitalförsäkringserbjudande. 
Vidare tillgodosåg Mangold kundernas önskemål om 
fondhandel genom att ingå ett samarbete med en 
oberoende fondtorgsleverantör där Mangolds kunder 
fick tillgång till närmre 450 fondbolag i 20 länder. Un-
der årets andra halva står ytterligare en tjänst redo 
att introduceras, Tjänstepension.

DMA
DMA – för kunder med primärt behov av att kunna 
handla direkt i de svenska orderböckerna erbjuds 
tillgång till den av InFront levererade Data- och Han-
delsapplikationen OnlineTrader. Systemet är bland 
de marknadsledande i Norden och levereras till kund 
hos Mangold under namnet MangoldTrader till ett 
självkostnadspris eller kostnadsfritt för de mer trans-
aktionsintensiva kunderna. Systemet kombineras av 
de flesta med en aktiv relation till sin kundansvarige.  

MangoldOnline
MangoldOnline – för kunder med ett behov av att 
själva styra sina investeringsbeslut erbjuds den av 
Mangold egenutvecklade webbhandelstjänsten. Ge-
nom MangoldOnline får kund inte bara tillgång till ett 
av marknadens billigaste courtage för värdepappers-
handel, kunden erhåller även möjligheten att i realtid 
följa sin depåutveckling, framtagning av portföljrap-
porter på månads-, kvartals och årsbasis samt de-
klarationsunderlag till Skatteverket. 

Mäklare
Mäklare – tjänsten kan ses som ett komplement till 
de nyss nämnda, eller som ett fristående alternativ. 
Den personliga kontakten med den kundansvarige 
mäklaren eller dess kollegor riktar sig till kunder 
med behov av en aktiv och påläst motpart. Kontakten 
är anpassad efter kundens uttalade önskemål och 
bygger huvudsakligen på en ömsesidig dialog, mer än 
en uttalad rådgivning. 

Automatiserad handel
Automatiserad handel, mer känd som TES eller Tra-
ding Execution Service, är en tjänst där kunder väljer 
att följa olika leverantörers framtagna handelsstra-
tegier under ett diskretionärt förvaltningsmandat. 
Strategierna som är framtagna av utvalda sam-
arbetspartners till Mangold kan vara baserade på 
olika algoritmer, teknisk analys eller nyhetsflöden. 
Depåkundens val av strategi görs utifrån uttalat av-
kastningskrav och riskprofil, oftast i samråd med den 
kundansvarige.

Insättningsgaranti
Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för spa-
rande på konto. Den innebär att staten garanterar 
insättningar i banker, kreditmarknadsföretag och 
värdepappersbolag som har Finansinspektionens 
tillstånd att ta emot kunders pengar på konto. Det 
betyder att kunden får ersättning av staten om ett in-
stitut går i konkurs. Insättningsgarantin garanterar 
vid Bolagsbeskrivningens avgivande ett maximala 
ersättningsbelopp om motsvarande 100 000 EUR. 
Mangold är ett värdepappersbolag och följande kun-
ders kontoslag omfattas av insättningsgarantin; i) till 
depån anslutet konto och ii) kontanta medel på Inves-
teringssparkonto. För mer information, se www.riks-
galden.se. 

Övrigt
Mangolds aktiehandel producerar ingen analys vare 
sig på makro- eller bolagsnivå. Däremot är Mang-
old dagligen aktiv i sociala medier som en del i att 
kommunicera och marknadsföra sin marknadssyn. 
Det görs bland annat dagliga uppdateringar under 
namnet MangoldEquities på Twitter. Depåkunderna 
har vidare via e-post fri tillgång till ett kostnadsfritt 
morgonbrev samt ett månatligt marknadsbrev. Det 
senare sedan årsskiftet 2011/2012 i nära samarbete 
med NASDAQ OMX. 

 Antalet depåkunder uppgick per den 31 mars till 
2  607 stycken och det sammantagna kapitalet i depå-
erna till 1 458 MSEK.
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Affärsområdet Corporate Finance
Allmänt
Affärsområdet Corporate Finance är en aktör inom 
finansiell företagsrådgivning med fokus mot mindre 
och medelstora, marknadsnoterade och onoterade 
bolag. Mangold erbjuder ägare, styrelser och före-
tagsledningar ett brett urval av finansiella tjänster 
inom bland annat börsintroduktioner, kapitalanskaff-
ningar, förvärv, avyttringar och fusioner. Affärsområ-
det innefattar även uppdrag som Certified Adviser på 
First North. 

Mangolds rådgivningstjänster delas in i områdena 
Equity Capital Markets, Mergers & Acquisitions, Debt 
Capital Markets och annan finansiell rådgivning. 
Mangold vänder sig primärt till företag med transak-
tioner på den svenska marknaden men har även his-
toriskt genomfört internationella transaktioner.

Affärsområdet Corporate Finance grundades 2003 
och har sedan dess visat en stark tillväxt och lön-
samhet. En väsentlig del av tillväxten har uppnåtts 
genom en strategisk inriktning på små och medel-
stora tillväxtföretag i flera olika sektorer, varav en del 
har utvecklats till större betydande kunder. Mangold 
bedömer att Bolaget har uppnått det anseende och 
den storlek som erfordras för att kunna tillhandahålla 
tjänster till företag av olika storlek med intressen i 
primärt Sverige.

Framtida möjligheter utgörs av att fortsätta nyttja 
Mangolds lokala nätverk och höga kompetens på 
de svenska marknaderna samt att vidga kundbasen 
både avseende antal kunder och storlek. 

Mangolds mål är att fortsätta att expandera verk-
samheten inom Corporate Finance i Sverige och på 
sikt även i Norden. 

Mangold bedömer att den svenska marknaden 
för företagande och som investeringsregion fortsatt 
kommer att öka och Mangold bedömer sig därmed 
vara väl positionerade genom sin starka lokala när-
varo och nätverk.

Mangold bedömer att flera nyckelfaktorer har bi-
dragit till en förbättrad marknadsposition som råd-
givare vid företagstransaktioner de senaste åren. 
Till dessa hör en dokumenterad framgång i trans-
aktionerna, kundfokus, god kännedom om och goda 
relationer med svenska företagskunder, förmåga att 
utveckla befintliga kundrelationer för att öka stabili-
teten i intäktsflödet, professionellt genomförda trans-
aktioner, erfarna kompetenta medarbetares medver-
kan i varje transaktion, stor tilltro och ansvarsgivande  
till den enskilda medarbetaren, en stark lagkänsla 
och en offensiv kultur samt entreprenörsanda där 
Mangold strävar efter snabbhet från idé till genom-
förande.  

Equity Capital Markets
Bland de aktiemarknadsrelaterade transaktioner 
som Mangold regelbundet utför i Sverige återfinns 
börsintroduktioner, private placements, det vill säga 

placering av aktier som inte är noterade på en reg-
lerad marknad eller en så kallad multilateral trading 
facility (”MTF”), emissioner med eller utan företrä-
desrätt för befintliga aktieägare, utdelningar eller 
försäljningar av dotterbolag ägda av befintliga note-
rade företag, så kallade ”spin-offs”, och placeringar 
av större aktieposter på aktiemarknaden, så kallade 
”secondary offerings”. Vidare arbetar Mangold både 
att sätta samman, samt själv medverka i, emissions-
garantikonsortium i samband med publika kapitalan-
skaffningar. Under de senaste nio åren har Mangold 
hela tiden stärkt sin ställning på den svenska mark-
naden för aktiemarknadsrelaterade tjänster. Mang-
old bedömer att allt eftersom organisationen har växt 
och därmed kunnat erbjuda kunder mertjänster av 
dels aktiehandel men också Market Making så har 
Mangolds Corporate Finance-erbjudande stärks med 
tiden. 

En förklaring av Mangolds tillväxt under det se-
naste åren inom aktiemarknadsrelaterade tjänster 
har varit vikten vid dess långsikta inställning vid råd-
givning till kunderna, där Mangold haft förmånen att 
växa med kunderna. En annan förklaring har dels va-
rit ett erfaret transaktionsteam men också det stora 
antal transaktioner som Mangold genomfört under 
åren. 

Mergers & Acquisitions
Inom Mergers & Acqusitions är Mangolds verksam-
het inriktad på rådgivning vid förvärv, omvända för-
värv, fusioner och avyttringar av såväl noterade som 
onoterade bolag, liksom utköp av noterade bolag. 
Mangold har erfarit en väsentlig ökning av såväl an-
talet transaktioner som transaktionsvärdet för de 
strukturrelaterade transaktioner där Bolaget har 
agerat rådgivare. Bolaget verkar huvudsakligen på 
den svenska marknaden men har agerat rådgivare 
i ett antal nordiska- och andra gränsöverskridande 
transaktioner.

Mangolds position inom rådgivning avseende Mer-
gers & Acqusitions har stärkts under de senaste åren 
och Mangold erhåller även förfrågningar från inter-
nationella kunder att medverka i större transaktioner. 

Debt Capital Markets
Mangold tillhandahåller kapitalmarknadsrelaterad 
lånefinansiering för optimering av företags kapital-
strukturer. Marknaden för kapitalmarknadsrelaterad 
lånefinansiering har expanderat betydligt de senaste 
åren, huvudsakligen som en konsekvens av den något 
turbulenta aktiemarknaden och svårigheten för före-
tag att erhålla traditionell bankfinansiering. Rådgiv-
ningen är främst inriktad på att anskaffa kapital där 
kapitalet i prioriteringshänseende är beläget mellan 
banklån och eget kapital, exempelvis konvertibler och 
företagsobligationer. Rådgivningstjänsterna erbjuds 
ofta i samband med att bolagen söker expansionska-
pital såsom lånefinansierade förvärv. 
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Annan finansiell rådgivning
Mangold tillhandahåller även rådgivning till ägare 
och bolagsstyrelser avseende ett brett spektrum av 
ägar- och styrelsefrågor såsom incitamentsprogram, 
värderingsutlåtanden (så kallade ”fairness opinions”) 
samt annan generell löpande rådgivning vilket kan 
innebära att bistå bolagens ledning och styrelse i pla-
nering, dokumentering och genomförande av strate-
giarbete.

Syftet med incitamentsprogram är indirekt att gyn-
na aktieägarna. Mangold skapar incitamentsprogram 
som skapar värde åt aktieägarna genom att motivera 
valda delar av personalen. Programmen kan vara 
riktade till företagsledningar, andra nyckelpersoner 
eller samtliga anställda och baseras vanligen på ak-
tier, konvertibler, teckningsoptioner, köpoptioner eller 
syntetiska optioner.

Mangold är även rådgivare i samband med värde-
ringsutlåtanden. Värderingsutlåtanden är vanligt fö-
rekommande i samband med bland annat med pu-
blika uppköps- och utköpserbjudande av noterade 
bolag. Viktigt att tilläggas är att Mangold, i dessa 
sammanhang, aldrig är rådgivare i själva transaktio-
nen varken på köp- eller säljsidan. Värderingsutlå-
tanden kan också upprättas i samband med koncer-
ninterna transaktioner. 

Certified Adviser
Mangold är en av de ledande aktörerna som Certified 
Adviser på First North. First North är en marknads-
plats som drivs av NASDAQ OMX. Alla bolag som vill 
noteras på First North måste under ansöknings-
processen anlita en Certified Adviser. En Certified 
Adviser har till uppgift att handleda bolaget genom 
ansökningsprocessen. Efter noteringen är Certified 
Advisern även förpliktigad att ge stöd till bolaget och 
säkerställa att bolaget löpande kan uppfylla de krav 
som är förknippade med att ha aktier upptagna till 
handel på First North. 

Affärsområdet Emissionstjänster
Affärsområdet Emissionstjänster är ett av mark-
nadens ledande emissionsinstitut och bistår bolag 
med rådgivning och projektledning i samband med 
de flesta företagshändelser på såväl aktiesidan som 
på räntesidan. Mangold arbetar med emittenter på 
NASDAQ OMX Stockholm, NGM, de mindre mark-
nadsplatserna samt onoterade bolag. Mangolds upp-
dragsgivare inom affärsområdet är bolagen direkt el-
ler dess ombud. 

Tjänsterna omfattar alla typer av finansiella in-
strument och affärsområdets åtaganden är allt från 
framtagande av prospekt till administrativ ärende-
hantering i Euroclear Sweden. I många uppdrag har 
Mangold ett helhetsansvar vilket innefattar upprät-
tande av dokumentation såsom prospekt och/eller 
informationsmemorandum, framtagande av anmäl-
ningssedlar och tidsplaner, genomgång av besluts-

underlag och pressmeddelanden samt koordinering 
mellan övriga berörda parter i transaktionen såsom 
jurister, revisorer, Bolagsverket, Finansinspektionen 
och Euroclear Sweden. Mangold arbetar ofta nära 
kundernas ledning och styrelse för att få en optimal 
struktur på transaktionen. Medarbetarna på affärs-
området har gedigen kompetens och lång erfarenhet 
av alla typer av finansiella transaktioner. 

Affärsområdet Emissionstjänster erbjuder, såsom 
emissionsinstitut och kontoförande institut i Euro-
clear Sweden, sina tjänster i samband med nedan-
stående transaktioner. 
•	Företrädesemissioner
•	  Riktade nyemissioner
•	  Private Placement
•	  Obligationslån/Förlagslån/övriga räntebärande 

värdepapper 
•	  Förvärvstransaktioner 
•	  Teckningsoptionsprogram
•	  Incitamentsprogram
•	  Återköp av aktier
•	  Inlösen av aktier
•	  Sammanläggningar/split
•	  Anslutning av emittenter och värdepapper till Euro-

clear Sweden 

Affärsområdet Kapitalförvaltning
Allmänt
Affärsområdet Kapitalförvaltning erbjuder högkvalifi-
cerade och oberoende kapitalförvaltningstjänster an-
passade till företag, institutioner, stiftelser och privat-
personer liksom, för vidaredistribution, strukturerade 
investeringsprodukter till många av Sveriges ledande 
distributörer av finansiella tjänster. 

Mangolds affärsmodell för Kapitalförvaltning byg-
ger på att genom nära kontakt med och genom lång-
siktiga relationer till kunderna identifiera behov och 
med största lyhördhet anpassa investeringsproduk-
ter efter marknadens behov och vid var tid rådande 
marknadsförutsättningar. Målet är att skapa en lång-
siktigt god och jämn avkastning med ett förutbestämt 
risktagande vilket primärt sker genom proaktiv för-
valtning av portföljer med strukturerade produkter 
samt nogsamt utvalda fonder. Den starka tillväxten 
inom Kapitalförvaltning har sedan förvärvet av Mang-
old KF AB, före detta Seniorplanering AB, resulte-
rat i ett stort inflöde av nya kunder. Detta inflöde är 
hänförligt till en god historisk avkastning för ett stort 
antal av de strukturerade produkter som arrangerats 
av Mangold. Strukturerade produkter används som 
byggstenar i ett hundratal återförsäljarbolags port-
följer i samband med deras respektive rådgivnings- 
och förvaltningsuppdrag.

Privatmarknad
Mangolds privatmarknadsgrupp bistår privata in-
vesterare med förmögenhetsförvaltningstjänster 
huvudsakligen baserade på strukturerade produk-
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ter. Mangold har lång erfarenhet av att kontinuerligt 
arbeta parallellt med entreprenörer i frågor som ka-
pitalanskaffning och förvärv. Mangold assisterar pri-
vata investerare med kapitalförvaltning, aktiehandel, 
depåtjänst och därtill en mängd externa kringtjänster 
såsom familjerättsliga spörsmål samt skatterådgiv-
ning. Portföljförvaltning med byggstenarna aktiein-
dexobligationer och andra kapitalskyddade instru-
ment har uppvisat god riskjusterad avkastning under 
tider med hög volatilitet. Detta är en metodik vi anser 
passa många mer riskaverta privata investerare väl. 
Inom gruppen finns förutom omfattande förvaltnings-
kompetens även försäkringsförmedlingskompetens.

Institutioner och stora företag
Mangolds institutionella portföljförvaltning har sin 
huvudsakliga kundbas i svenska små och medelstora 
institutioner där fokus består i att etablera, bevaka 
och proaktivt förvalta portföljer av skräddarsydda 
strukturerade produkter. Förvaltningsuppdragen 
hanteras som rådgivande förvaltningsmandat där 
Mangold agerar rådgivare till styrelser och förvalt-
ningskommittéer i frågor rörande riskhantering, al-
lokering och investeringsbeslut.

International Clients
Mangold bistår ett antal förmögna familjer och andra 
privata investerare med en avsevärd förmögenhet, 
boende utanför rikets gränser, med kapitalförvalt-
ningstjänster, aktiehandel liksom andra skräddar-
sydda private banking-tjänster.

Extern Distribution
Distributionen av strukturerade produkter sker även 
genom externa distributionskanaler där Mangold har 
ett väl etablerat nätverk av utvalda samarbetspart-
ners över hela landet. Dessa distributionspartners 
utgörs av banker, försäkringsbolag, försäkringsför-
medlare och värdepappersbolag. 

Strukturerade produkter
Mangold arrangerar ett sextiotal publika produkter 
per år och genomför därtill ett antal private place-
ments (placeringserbjudanden riktade till en begrän-
sad krets av investerare). Mangold är som en följd hä-
rav en av de ledande arrangörerna av strukturerade 
produkter på den svenska marknaden. 

Marknaden för strukturerade produkter i Sverige 
har, enligt Mangolds uppfattning, alltsedan finanskri-
sen 2008 i volym mätt varit något avtagande. Mangold 
har, detta faktum till trots, successivt haft förmåga att 
öka såväl sin marknadsandel som faktiskt arrang-
erad volym varje enskilt år för att i skrivande stund ha 
etablerat sig som en av de tio största arrangörerna i 
termer av placerad nominell volym för publika emis-
sioner av strukturerade produkter. 

Under första kvartalet 2012 har Mangold arrang-

erat en nominell volym överstigande 490 MSEK i 
strukturerade produkter. Av dessa har 131 MSEK ar-
rangerats inom ramarna för publika emissioner och 
resterande del som private placements. Mangolds 
marknadsandel för publika emissioner var under för-
sta kvartalet 2012 1,5 procent1. 

Strukturerade produkter är sammansatta finan-
siella instrument som består av, och därför kombi-
nerar egenskaperna hos, flera andra finansiella in-
strument i syfte att optimera potentiell avkastning till 
en i förväg bestämd riskexponering. Produkterna kan 
utgöra ett substitut för, eller komplement till, andra 
långsiktiga sparandeformer såsom fonder och ak-
tier. De produkter som Mangold arrangerar framtas i 
samarbete med ett antal olika internationella invest-
mentbanker med ledstjärnan att arrangera produkter 
som genererar god riskjusterad avkastning oavsett 
marknadsutveckling. 

Mangold har djupgående samarbeten med bland 
andra Royal Bank of Canada, Morgan Stanley, Bar-
clays, Bank of America, Merrill Lynch och Commerz-
bank men arbetar kontinuerligt med ett tjugotal olika 
motparter på de internationella kapitalmarknaderna i 
samband med framtagande och upphandling av pro-
dukter.

Mangold har en väldokumenterad produktfram-
tagningsprocess där syftet är att tillföra marknaden 
förstklassiga och innovativa strukturerade produkter 
som harmonierar med Mangolds vid var tid aktuella 
marknadssyn. Huvudinriktningen är aktiemarknads-
relaterade strukturer men även andra tillgångsslag 
såsom valutor, råvaror, fonder och ränteinstrument 
används på reguljär basis i syfte att möjliggöra upp-
byggnaden av en väldiversifierad portfölj. Produkt-
urvalet är brett och Mangold erbjuder både kapital-
skyddade och icke kapitalskyddade produkter liksom 
därtill produkter med ett partiellt kapitalskydd. 

Mangolds produktutbud i de publika emissionerna 
kan indelas i fyra huvudsakliga produktgrupper:  
•	Kapitalskyddade investeringar
•	  Autocalls
•	  Sprinters / Airbags
•	  Hävstångscertifikat / Warrants

Kapitalskyddade investeringar
En kapitalskyddad placering består i de allra flesta 
fall av två grundkomponenter, en nollkupongsobli-
gation och en option. Optionen kan vara knuten till 
ett aktieindex, en aktiekorg, en råvarukorg, fond el-
ler motsvarande. Produktens konstruktion ger ett 
kursfallskydd i och med att garanten åtar sig att, i 
normalfallet, återbetala 100 procent av det nomi-
nella beloppet på förfallodagen. Genom den inne-
havda optionen ges samtidigt möjlighet till att ta del 
av en uppgång på den underliggande marknaden.

1 http://www.structuredretailproducts.com/, 2012-06-11.
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Autocalls
En autocall är konstruerad för att ge investerare möj-
lighet att erhålla en eller flera kuponger villkorat att 
underliggande index eller motsvarande håller sig 
inom ett visst förutbestämt intervall. I de fall det un-
derliggande eller motsvarande skulle stänga ovanför 
förfallobarriären förfaller placeringen med kupong 
och nominellt belopp. Placeringen kan förfalla på 
slutdagen eller i förtid, då i samband med något av 
observationstillfällena under löptiden. Eftersom aut-
ocalls har ett partiellt kapitalskydd kan risken variera 
kraftigt mellan olika produkter. Placeringen konstru-
eras i syfte att generera avkastning vid stillastående 
och svagt fallande marknader.

Sprinters / Airbags
En sprinter eller airbag är konstruerade för att möj-
liggöra högre avkastning än en kapitalskyddad pla-
cering. Risken i placeringen är högre då endast ett 
partiellt kapitalskydd föreligger. Dessa typer av pla-
ceringar är mer flexibla i sin konstruktion än kapital-
skyddade placeringar vilket skapar möjligheter till att 
anpassa risk och avkastningsprofil efter investera-
rens preferenser och marknadssyn. 

Hävstångscertifikat / Warrants
Hävstångscertifikat riktar sig till investerare som vill 
ha maximal avkastningspotential mot en viss mark-
nad. För ett mindre belopp kan investerare erhålla 
stor exponering mot en eller flera underliggande. 
Detta möjliggör att en investerare skapar en hävstång 
vilket gör att investeraren potentiellt kan erhålla en 
hög avkastning. Den exponering investeraren erhåller 
kan vara densamma som i en sprinter eller aktiein-
dexobligation. Risknivån är hög, men den relativt låga 
investeringsbeloppsnivån i relation till exponeringen 
medför att investeringsformen har en hög avkast-
ningspotential i relation till investerat kapital.

Affärsområdet Market Making
Affärsområdet Market Making är en av de ledande 
aktörerna inom likviditetsgaranti på First North, Ak-
tieTorget och NGM. Likviditetsgaranti säkerställer 
en specifik spread, det vill säga skillnaden mellan 
köp- och säljkurs, samtidigt som likviditet tillförs i or-
derboken genom en garanterad minimivolym på köp- 
och säljsidan.

Mangold organiserar även handel med värdepap-
per på den inofficiella listan, Mangoldlistan. Handeln 
sker via telefon och endast banker och värdepappers-
institut får lägga order på Mangoldlistan. Kurserna 
distribueras till aktiemarknaden genom SIX, Reuters, 
Ecovision, Dagens Industri, Svenska Dagbladet och 
Dagens Nyheter. 

Vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningens avgivande 
har Market Making 55 uppdrag där Mangold agerar 
likviditetsgarant/market maker eller där bolagets 

aktier är upptaget för handel på Mangoldlistan. Som 
likviditetsgarant har Mangold en skyldighet att ställa 
kurser motsvarande minst 30 000 SEK på vardera 
köp- och säljsida. Aktier noterade på First North har 
ett volymkrav om minst 15 000 SEK. Om senaste be-
talkurs understiger 1,0 SEK gäller ett volymkrav om 
10 000 SEK. 

Skillnaden mellan köp och säljkurs får maximalt 
uppgå till 4,0 procent. För aktier vars säljkurs un-
derstiger 1,0 SEK men inte 0,5 SEK gäller ett kursin-
tervall på högst 0,04 SEK. För de aktier vars säljkurs 
understiger 0,5 SEK gäller ett kursintervall på högst 
0,03 SEK. Under tiden då NASDAQ OMX deklarerat att 
det råder ”Fast Market” tillåts en dubblering av ovan 
nämnda intervallskrav. Priser ska kvoteras minst 85 
procent av handelsdagen (8.45-17.30).

Medarbetare
Medarbetarna är en av Mangolds viktigaste tillgång-
ar. Mangold strävar att stärka de anställdas känsla 
av företagstillhörighet och gemensamma värden vid 
rekrytering, utbildning, och genom en ersättnings-
filosofi som belönar lagarbete och initiativtagande. 
Mangolds kultur präglas av nytänkande och korta be-
slutsvägar som bidragit till att skapa en obyråkratisk 
organisation inom vilken den enskilde medarbetaren 
har möjlighet att erhålla betydande ansvar. Dessutom 
har Mangold ingen dominerande affärsbank som 
moderbolag som skulle kunna hindra Mangold ifrån 
att åta sig intressanta uppdrag på grund av egna af-
färsrelationer, vilket hjälper Bolaget att rekrytera 
och behålla kompetent personal. Mangolds strategi 
vid rekrytering bygger på långsiktighet. Detta gör att 
Bolaget söker efter människor med hög kompetens 
som både har specialkunskaper och passar väl in i 
Mangolds företagskultur. För tillfället ägs Mangold till 
cirka 80 procent av styrelseledamöter och nuvarande 
anställda. 

Swedsec Licensering AB
Mangold är anslutet till SwedSec Licensering AB 
(”SwedSec”), och har därmed förbundit sig att följa de 
regler som uppställs för att allmänhetens förtroende 
till branschen skall upprätthållas. SwedSec ställer krav 
på att viss personal (exempelvis vissa rådgivare samt 
mäklare, kapitalförvaltare, ansvariga för regelefterlev-
nad, risk managers och chefer) skall inneha SwedSec-
licens och årligen genomföra Årlig kunskapsuppda-
tering (”ÅKU”). Mangold uppmuntrar emellertid även 
Bolagets övriga anställda, som inte finns upptagna i 
den av regelverket fastställda personkretsen, att ge-
nomföra SwedSecs licensieringstest. Mangold anser 
att det är av största att vikt att de anställda har en gedi-
gen kunskap om värdepappersmarknaden. Med denna 
bakgrund är Swedsec-licensen ett kvitto på lämplig-
het, yrkeserfarenhet, kunskaper och förmåga att följa 
det regelverk som gäller på värdepappersmarknaden, 
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vilket bidrar till att säkerställa en hög kvalitet på Mang-
olds produkter och tjänster.

Svenska Fondhandlareföreningen
Mangold är medlem i Svenska Fondhandlarefören-
ingen. Föreningen verkar för att ett högt förtroende 
upprätthålls på den svenska värdepappersmarkna-
den genom självreglering, standards, vägledningar 
och regelverk.

Kundrelationer
Mangold verkar för starka långsiktiga kundrelationer, 
vilket gynnar både Mangold och kunderna. Genom att 
anstränga sig för att förstå kundens verksamhet och 
finansiella mål avser Mangold att särskilja sig från 
konkurrenterna. Detta har lett till bättre service och 
nöjdare kunder, vilket har resulterat i stabila intäkter 
för Mangold. Av erfarenhet har det visat sig kvaliten 
på tjänsterna är viktigaste för kunderna varför Mang-
old finner det fullt möjligt att både vinna och behålla 
kunder genom att tillhandahålla högkvalitativa pro-
dukter och tjänster.   

HISTORIK
År Händelse
2000 Bolaget grundas.
2002 Huvuddelen av intäkterna genereras från Emissionstjänster.

2003
Affärsområdet Corporate Finance etableras liksom att inof-
ficiell handel med värdepapper startas.

2005 Affärsområdet Market Making etableras.

2006
Trader Fondkommission AB förvärvas, som är basen till 
affärsområdet Aktiehandel.

2008
Mangold KF AB förvärvas. Förvärvet var ytterligare ett steg i 
att diversifiera intäkterna. 

2009 Kapitalförvaltning för institutionella kunder initieras.

2010
Påbörjas försäljning av strukturerade produkter genom 
distributörer.

2011

Mangold börjar ta emot kunders medel på konto för att 
underlätta värdepappersrörelsen enligt erhållet tillstånd 
från Finansinspektionen. 

2012

Mangold inleder samarbete med MFEX och börjar erbjuda 
kunder fonder. Mangolds utbud av investerings- och förva-
ringsfomer utökas med investeringssparkonto (”ISK”), som 
är en schablonbeskattad kontoform. 

Marknadsöversikt
Mangold bedömer att efterfrågan på Bolagets tjäns-
ter fortsatt kommer växa på sikt. Dock är Mangolds 
verksamhet till stor del konjunkturkänslig och svår 
att prognostisera. Verksamheten är till stor del be-
roende av en gynnsam aktiemarknadsutveckling och 
ett positivt investeringsklimat. Sedan hösten 2007 har 
den finansiella marknaden kännetecknats av oroliga 
omvärldsfaktorer både för såväl enskilda stater som 
företag både i USA och i Europa. Dessa oroligheter är 
alltjämt märkbara på marknaden idag vilket har fått 
genomslag på såväl mindre bolag som på individnivå 
vilket i sin tur har bidragit till ett mer utmanande kli-
mat för Mangolds verksamhet. Trots detta har Mang-
olds verksamhet presterat och fortsätter att prestera 
väl under rådande marknadsförhållanden.        

På senare år har det skett en betydande konsoli-
deringstrend bland såväl banker som fondkommis-
sionärer. Konsolideringen har sedermera följts av att 

Organisationsstruktur

Verkställande Direktör

Styrelse

Internrevisor

Juridik & Compliance

Risk

Stab
(Administration, Back

Office, Kredit, Finans, IT)

Aktiehandel Corporate Finance Emissionstjänster Kapitalförvaltning Market Making
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ett flertal aktörer slagits ut främst på grund av regu-
latoriska- och riskexponeringsfaktorer. Detta har i sin 
tur bidragit till att Mangold har kunnat flytta fram sin 
position på marknaden. Vid sidan av att aktörer på 
marknaden har slagits ut så har kravet på ett än mer 
omfattande regelverk vuxit fram på såväl nationell 
som internationell nivå. 

En ökad reglering av finansmarknaden har lett till 
nya marknadsförutsättningar vilket i sin tur bidragit 
till krav på organisatoriska förändringar där en ökad 
stabsfunktion har blivit allt viktigare i syfte att upp-
rätthålla ökad riskkontroll och fokus på regelefterlev-
nad. Detta har bidragit till en allt större kostnadsbas 
för aktörer på den finansiella marknaden samtidigt 
som branschens intäktsmodell förändrats över tiden.

Kravet på organisatoriska förändringar har de se-
naste åren bidragit till att väletablerade aktörer på 
marknaden präglats av svårigheter att uppnå lön-
samhet. Mangolds utmaning har inte varit att föränd-
ra befintlig organisation utan att forma en växande 
organisation utformad efter det ökade regelverket 
på den finansiella marknaden. Mangolds förmåga 
att snabbt kunna anpassa Bolagets organisation har 
inneburit att Mangold snabbare har kunnat imple-
mentera och anpassa sig till de rådande marknads-
förutsättningarna och därmed sett detta som en 
möjlighet i syfte att ta marknadsandelar då det varit 
oroligt internt hos flertalet övriga etablerade finan-
siella aktörer på marknaden.

Mangolds marknadsandelar
I tabellerna och diagrammen nedan presenteras ett 
urval av Mangolds marknadsandelar. 

ARRANGÖRER AV STRUKTURERADE PRODUKTER  
– EMITTERAD VOLYM FÖRSTA KVARTALET 2012

Arrangör
Emitterad  

volym, MSEK
Marknads- 

andel, %
Nordea 2 430 27,4%
Swedbank 1 381 15,6%
Handelsbanken 1 041 11,7%
Carnegie 854 9,6%
SEB 816 9,2%
Garantum Fondkommission 758 8,6%
RBS 506 5,7%
Strukturinvest 403 4,5%
Erik Penser 260 2,9%
Mangold 131 1,5%
Övriga 282 3,2%
Totalt 8 862 100,0%

OMSÄTTNING PER BÖRSMEDLEM UNDER 2011  
– NASDAQ OMX INDEXOPTIONER
Företag 2011
Avanza Bank 15,97%
BNP Paribas Arbitrage, SNC 12,44%
SEB Enskilda 9,33%
Morgan Stanley & Co, Int. Plc 9,32%
Svenska Handelsbanken 6,01%
Swedbank 5,92%
Nordea Bank AB 5,68%
Nordnet Bank AB 5,65%
JP Morgan Securities 5,28%
Credit Suisse 2,68%
Newedge UK Financial Limited 2,33%
Carnegie Investment Bank AB 2,04%
Barclays Bank Plc 1,59%
Ålandsbanken Abp 1,43%
SAXO E*Bank 1,41%
SEB Futures 1,35%
Mangold 1,29%
Merrill Lynch International 1,09%
Undisclosed member 1,03%
Remium AB 0,99%
Övriga 7,16%
Totalt 100,0%

OMSÄTTNING PER BÖRSMEDLEM UNDER 2011 – NGM EQUITY
Företag 2011
Avanza Bank AB  27,74%
Nordnet  19,52%
Remium AB  9,42%
Nordea  8,67%
Svenska Handelsbanken  8,34%
Erik Penser Bankaktiebolag  7,64%
SWEDBANK AB  5,94%
Mangold  4,30%
Danske Bank Danske Markets  1,80%
CARNEGIE INVESTMENT BANK AB  1,73%
SkandiaBanken AB  1,73%
E*Trade Bank Danmark A/S  1,31%
Aktiesparinvest AB  0,61%
Carnegie Investment Bank AB  0,54%
AB SEK Securities  0,47%
Pareto Öhman AB  0,21%
NETFONDS BANK ASA  0,03%
Totalt 100,0%
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OMSÄTTNING PER BÖRSMEDLEM UNDER 2011 – NORDIC MTF
Företag 2011
Avanza Bank AB  27,84%
Nordnet  22,59%
Svenska Handelsbanken  10,22%
Mangold  7,48%
SWEDBANK AB  6,80%
Remium AB  6,07%
Erik Penser Bankaktiebolag  4,12%
Nordea  3,47%
SkandiaBanken AB  3,31%
AB SEK Securities  1,91%
Aktiesparinvest AB  1,82%
Danske Bank Danske Markets  1,70%
E*Trade Bank Danmark A/S  1,53%
CARNEGIE INVESTMENT BANK AB  0,66%
Carnegie Investment Bank AB  0,33%
NETFONDS BANK ASA  0,08%
Pareto Öhman  0,06%
Totalt 100,0%

ANDEL AV GENOMFÖRDA UPPDRAG I EUROCLEAR SWEDEN 2011
Företag Andel, %
Aktieinvest Fondkommission AB 11,8%
Mangold 11,7%
Aqurat Fondkommission AB 11,6%
SEB 9,0%
Nordea 7,5%
Handelsbanken 6,0%
Remium AB 5,0%
Swedbank 4,9%
Euroclear 4,4%
Carnegie 4,4%
Övriga 23,7%
Totalt 100,0%

LIKVIDITETSGARANTIUPPDRAG NASDAQ OMX NORDIC - MAJ 2012
Likviditetsgarant Antal uppdrag Andel, %
Remium AB 70 41,7%
Erik Penser Bankaktiebolag 18 10,7%
Pareto Öhman AB 16 9,5%
Nordea Bank Finland Plc 14 8,3%
Mangold 14 8,3%
FIM Bank Ltd. 11 6,5%
Carnegie Investment Bank AB 9 5,4%
Orion Securities 3 1,8%
Landsbankinn hf. 3 1,8%
Svenska Handelsbanken AB 1 0,6%
Övriga 9 5,4%
Totalt 168 100,0%

Konkurrenter
Finanssektorn, och samtliga av Mangolds affärs-
områden, är i hög grad utsatta för konkurrens och 
förväntas vara så även i fortsättningen. Mangolds 
konkurrenter utgörs av andra mäklare, affärsban-
ker, kapitalförvaltare, försäkringsbolag, fondkommis-
sionärer samt corporate finance-boutiquer. Bolaget 
konkurrerar huvudsakligen med svenska aktörer, 
varav en del är etablerade i Norden, medan andra fo-
kuserar på en viss produkt eller nisch. Mangolds kon-
kurrensfördelar innefattar en rad faktorer, bland an-
nat transaktionsutförande, kvalitet på produkter och 
tjänster och innovationsförmåga. Under senare år 
har betydande konsolidering skett bland aktörer inom 
finanssektorn. Vidare har antalet aktörer på markna-
den minskat på grund av bland annat regulatoriska 
förändringar samt interna brister i riskhanteringen 
vilket föranlett att Finansinspektionen återkallat till-
stånd som varit väsentliga för aktörernas fortsatta 
verksamhet. Konkurrensen är också hård om att att-
rahera och behålla kompetenta medarbetare. Mang-
olds förmåga att konkurrera framgångsrikt framöver 
kommer bland annat bero på Bolagets förmåga att 
behålla och motivera den befintliga personalen samt 
attrahera nya medarbetare. 
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Antal likviditetsgarantiuppdrag NGM Equity och 
Nordic MTF - juni 2012
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Finansiell översikt

UPPGIFTERNA AVSEENDE 2009, 2010 OCH 2011 NEDAN HAR HÄMTATS FRÅN  
MANGOLDS REVIDERADE ÅRSREDOVISNINGAR. REDOVISNINGEN ÄR UPPRÄTTAT 
I ENLIGHET MED INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (”IFRS”)  
UTGIVNA AV INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (”IASB”). UPPGIFTER 
GÄLLANDE DE TRE FÖRSTA MÅNADERNA 2011 OCH 2012 ÄR BASERAD PÅ MANGOLDS 
DELÅRARAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2012, SOM ÄR UPPRÄTTAD 
I ENLIGHET MED IFRS. DELÅRSRAPPORTEN ÄR EJ ÖVERSIKTLIGT GRANSKAD AV 
MANGOLDS REVISOR. SAMMANSTÄLLNINGEN NEDAN BÖR LÄSAS TILLSAMMANS 
MED ÅRSREDOVISNINGARNA FÖR ÅREN 2009-2011 MED TILLHÖRANDE NOTER 
OCH REVISIONSBERÄTTELSER, VILKA ÄR INFÖRLIVADE I BOLAGSBESKRIVNINGEN  
GENOM HÄNVISNING, SAMT MANGOLDS DELÅRSRAPPORT FÖR DE TRE FÖRSTA  
MÅNADERNA 2012, SOM ÅTERFINNS I BOLAGSBESKRIVNINGEN.

Resultaträkning

                     januari – mars                           januari – december
MSEK 2012 2011 2011 2010 2009
Provisionsintäkter 34,0 20,6 92,9 67,1 52,8
Provisionskostnader –0,2 –0,2 –0,4 –0,2 –0,1
Provisionsnetto 33,8 20,4 92,4 66,8 52,7
      
Ränteintäkter 0,7 0,6 2,6 0,5 0,4
Räntekostnader –0,1 –0,1 –0,1 –0,2 0,0
Räntenetto 0,6 0,5 2,5 0,4 0,4
      
Nettoresultat av finansiella transaktioner –0,1 –0,4 –1,4 –1,1 –2,8
Erhållna utdelningar från aktier och andelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa rörelseintäkter 34,3 20,5 93,5 66,0 50,3
      
Allmänna administrationsomkostnader –28,9 –17,9 –83,7 –57,4 –45,4
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar –0,4 –0,5 –1,9 –1,9 –1,9
Övriga rörelsekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Summa rörelsekostnader –29,3 –18,4 –85,6 –59,3 –47,2
      
Rörelseresultat 5,0 2,1 7,9 6,7 3,1
      
Skatt på periodens resultat –1,4 –0,6 –2,2 –1,9 –1,0
      
Periodens resultat 3,6 1,5 5,6 4,8 2,2



18

FINANSIELL ÖVERSIKT

Balansräkning

                         31 mars                       31 december
 MSEK 2012 2011 2011 2010 2009
TILLGÅNGAR      
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 80,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Utlåning till kreditinstitut 26,1 31,2 87,0 16,0 11,3
Utlåning till allmänheten 15,8 3,0 5,3 1,7 1,3
Aktier och andelar 3,1 2,3 3,9 3,1 1,5
Långfristiga finansiella anläggningstillgångar 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0
Immateriella anläggningstillgångar 28,4 28,8 28,4 28,8 29,5
Materiella anläggningstillgångar 1,7 1,7 1,8 1,9 1,3
      
Aktuell skattefordran 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
Övriga fordringar 8,4 8,9 8,1 3,9 3,7
Fordran på beställare 2,1 2,0 3,2 5,2 10,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17,5 10,1 2,3 2,5 1,3
SUMMA TILLGÅNGAR 184,4 89,0 141,1 64,0 62,4
      
SKULDER      
Uppskjuten skatteskuld 0,8 0,9 0,6 0,9 0,4
Skatteskuld 1,3 0,3 3,1 0,6 0,0
Skuld till beställare 1,4 1,4 1,4 1,3 1,6
Övriga skulder 107,6 25,9 74,5 4,7 7,5
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24,7 16,9 16,5 14,6 13,6
SUMMA SKULDER 135,8 45,4 96,2 22,1 23,1
      
EGET KAPITAL      
Aktiekapital 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Övrigt tillskjutet kapital 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 20,7 15,7 16,9 13,9 11,4
SUMMA EGET KAPITAL 48,6 43,6 44,9 41,9 39,3
      
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 184,4 89,0 141,1 64,0 62,4
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                      januari – mars                         januari – december
 MSEK 2012 2011 2011 2010 2009
Rörelseresultat 5,0 2,2 7,9 6,7 3,1
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0,4 0,4 1,9 2,2 0,5
Betald skatt –1,6 –0,2 0,0 0,0 –0,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar i rörelsekapital 3,8 2,4 9,8 8,8 3,4

     
Ökning (–)/Minskning (+) av handelslager 0,7 0,7 –0,9 –1,7 3,0
Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar –11,8 –7,0 –2,2 0,5 –9,1
Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder 37,4 20,7 72,0 1,5 3,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 30,1 16,8 78,8 9,1 0,4
      
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –0,2 –0,2 –0,8 –0,6 –0,7
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –0,1 –0,1 –0,7 –1,2 –0,4
Investeringar i finansiella tillgångar –10,2 –1,3 –3,6 –0,4 1,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten –10,5 –1,6 –5,1 –2,2 0,3
      
Utbetald utdelning 0,0 0,0 –2,7 –2,2 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 –2,7 –2,2 0,0
      
Periodens kassaflöde 19,6 15,2 71,0 4,7 0,7
      
Likvida medel vid periodens början 87,0 16,0 16,0 11,3 10,6
Likvida medel vid periodens slut 106,6 31,2 87,0 16,0 11,3

Kassaflödesanalys



20

FINANSIELL ÖVERSIKT

Nyckeltal

                      31 mars                        31 december
2012 2011 2011 2010 2009

MARGINALER      
Rörelsemarginal, % 14,6 10,2 8,4 10,1 6,2
Nettomarginal, % 10,5 7,3 6,0 7,2 4,4

    
AVKASTNING     
Avkastning på eget kapital, % 13,5 14,0 12,6 11,4 5,5

    
KAPITALSTRUKTUR     
Eget kapital, KSEK 48 613 43 613 44 851 41 877 39 322
Soliditet, % 26,4 49,0 31,8 65,4 63,2

    
ÖVRIGT     
Antal anställda vid periodens slut, st 45 39 45 37 32
Antal depåer vid periodens slut, st 2 607 1 162 2 337 1 086 628
Totalt förvaltat kapital vid periodens slut, MSEK 1 458 475 1 214 434 280

    
DATA PER AKTIE     
Antal aktier vid periodens slut, st 443 395 443 395 443 395 443 395 443 395
Eget kapital per aktie, SEK 109,6 98,3 101,2 94,4 88,7
Resultat per aktie, SEK 8,3 3,6 12,7 10,8 4,9
Utdelning per aktie, SEK – – 6,0 5,0 0,0
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FINANSIELL ÖVERSIKT

MARGINALER
Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Nettomarginal, %
Resultat efter skatt i procent av totala intäkter.

AVKASTNINGSMÅTT
Avkastning på eget kapital, %
Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. 
Genomsnittligt eget kapital har beräknats som ingå-
ende plus utgående eget kapital dividerat med två.

KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital
Eget kapital vid periodens slut.

Soliditet, %
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

ÖVRIGT
Antal anställda vid periodens slut, st
Antal heltidsanställda vid periodens slut.

Antal depåer vid periodens slut, st
Antal depåer vid periodens slut.

Totalt förvaltat kapital vid periodens slut, MSEK
Värdet av det totala kapitalet som förvaltas hos 
Mangold vid periodens slut.

DATA PER AKTIE
Antal aktier vid periodens slut, st
Antal utestående aktier vid periodens slut.

Eget kapital per aktie
Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal 
aktier vid periodens slut.

Resultat per aktie
Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid 
periodens slut.

Utdelning per aktie
Utdelning per aktie för innevarande helår.

Definitioner av nyckeltal
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGS HAVARE OCH REVISOR

Styrelse
Mangolds styrelse består av fem personer, inklusive 
ordförande, och har sitt säte i Stockholm. Styrelsele-
damöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden in-
till slutet av nästa årsstämma. De styrelseledamöter 
som valdes av årsstämman den 16 april 2012 redovi-
sas nedan.

Namn Född Position
Per Åhlgren 1960 Styrelseordförande
Marcus Hamberg 1968 Ledamot
Per-Anders Tammerlöv 1973 Ledamot och  VD
Henrik Holm 1964 Ledamot
Ann-Marie Thörn 1954 Ledamot

Per Åhlgren (född 1960)
Styrelseordförande sedan 2003
Per Åhlgren har en civilekonomexamen från Han-
delshögskolan. Per Åhlgren är medgrundare till 
Mangold och har varit ordförande sedan 2003. Tidiga-
re erfarenheter inkluderar bland annat tio års arbete 
i London för Salomon Brothers, Bear Stearns och 
Deutsche Morgan Grenfell. Övriga uppdrag innefattar 
bland annat ordförande i Runaware Holding AB och 
RW Capital AB (publ). 

Per Åhlgren äger, vid tidpunkten för Bolagsbeskriv-
ningen angivande, 107 778 aktier i Mangold. Utöver 
sitt uppdrag i Mangold har Per Åhlgren följande upp-
drag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer 
än fem procent av företaget) av följande företag:

Uppdrag Befattning
Djursholms Tennisklubb  Fastighets AB Styrelseordförande
RW Capital aktiebolag AB (publ) Styrelseordförande
GoMobile nu Aktiebolag Ägare och ledamot
Runaware Holding AB Ledamot och VD
Cerum AS Delägare
Phonofile AS Delägare
Luxonen SA Delägare

Sedan den 1 januari 2007 har Per Åhlgren varit verk-
sam i och avslutat uppdrag inom följande företag:

Uppdrag Befattning
Betting Promotion Sweden AB Styrelseordförande
Konstgräsbolaget i Djursholm AB Styrelsesuppleant
Atlant Fonder AB Ledamot

Marcus Hamberg (född 1968)
Ledamot sedan 2000
Marcus Hamberg har en civilekonomexamen från 
Handelshögskolan i Stockholm. Marcus Hamberg 
är en av Mangolds grundare och har suttit i Bolagets 
styrelse sedan 2000. Han var Bolagets VD fram till 
och med 2003. Marcus Hamberg har sedan tidigare 
erfarenhet från OM Gruppen (idag en del av NASDAQ 
OMX) i flera olika funktioner, däribland som affärsom-
rådeschef, dotterbolags-VD samt senior vice presi-
dent på koncernnivå. Utöver sitt uppdrag för Mangold 
är Marcus Hamberg ägare och verkställande direktör 
för Fagerhyltan AB, ett fastighetsutvecklingsbolag 
som i dagsläget äger och förvaltar cirka 500 lägenhe-
ter företrädelsevis i Skåne. 

Marcus Hamberg äger vid tidpunkten för Bolags-
beskrivningens avgivande 100  361 aktier i Mangold. 
Utöver sitt uppdrag i Mangold har Marcus Hamberg 
följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delä-
gare (äger mer än fem procent av företaget) av föl-
jande företag:

Uppdrag Befattning
RW Capital Aktiebolag (publ) Delägare, ledamot och VD
Fagerhyltan AB Ägare, ledamot och  VD
Fagerhyltan Fastigheter AB Ägare, ledamot och  VD
Fagerhyltan Fastigheter 1 AB Ägare och ledamot
Fagerhyltan Fastigheter 2 AB Ägare och ledamot
Fagerhyltan Fastigheter 3 AB Ägare och ledamot
Fagerhyltan Fastigheter 4 AB Ägare och ledamot
Fagerhyltan Fastigheter 5 AB Ägare och ledamot
Fagerhyltan Fastigheter 6 AB Ägare och ledamot
Svenska Hembygdsfastigheter AB Ägare och ledamot
Skillgo AB Ledamot

Styrelse, ledande befattnings-
havare och revisor
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Styrelse, ledande befattnings-
havare och revisor

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGS HAVARE OCH REVISOR

Sedan den 1 januari 2007 har Marcus Hamberg varit 
verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag:

Uppdrag Befattning
Redeye Aktiebolag Ledamot
Konstgräsbolaget i Djursholm AB Ledamot och VD
Atlant Fonder AB Styrelseordförande
Almarna i Ystad AB Ledamot och  VD
Megaks Holding AB Ledamot
Xedge Aktiebolag Styrelseordförande och VD
Runaware Holding AB Ledamot

Per-Anders Tammerlöv (född 1973)
VD och ledamot sedan 2006
Per-Anders Tammerlöv har en examen i finansiell 
ekonomi från Stockholms Universitet. Per-Anders 
Tammerlöv har varit anställd på Mangold sedan 2003 
och VD sedan 2006. Per-Anders Tammerlöv har se-
dan tidigare en lång erfarenhet från den finansiella 
sektorn, däribland från Alfred Berg (idag en del av 
ABN AMRO), Nordiska Fondkommission (idag en del 
av Ålandsbanken) och H&Q (idag en del av Carnegie). 

Per-Anders Tammerlöv äger, genom bolaget Tam-
merlöv Invest AB, vid tidpunkten för Bolagsbeskriv-
ningens avgivande 69 076 aktier i Mangold. Utöver 
sina uppdrag i Mangold har Per-Anders Tammerlöv 
följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delä-
gare (äger mer än fem procent av företaget) av ned-
anstående företag:

Uppdrag Befattning
Nordic BioCosmetic Production AB Ledamot
Marja Entrich Holding Ab Ledamot
Tammerlöv Invest AB Ledamot

Sedan den 1 januari 2007 har Per-Anders Tammerlöv 
inte avslutat något uppdrag.

Henrik Holm (född 1964) 
Ledamot sedan 2007
Henrik Holm har studerat ekonomi och juridik vid 
Stockholms Universitet och kompletterat med delar 
av MBA-programmet vid Uppsala Universitet. Henrik 
Holm grundade företaget ProAct IT Group i mitten av 
1990-talet och börsnoterade företaget 1999. Henrik 
Holm har lång erfarenhet från IT-branschen och fi-
nansbranschen i Norden samt i USA. Under de senas-
te tio åren har Henrik Holm bland annat varit styrel-
seordförande eller styrelseledamot i ett flertal bolag, 
däribland ett antal publika aktiebolag såsom ProAct IT 
Group, Precise Biometrics, Core Venture, NetRevela-
tion och 3L System. 

Henrik Holm äger, vid tidpunkten för Bolagsbe-
skrivningens avgivande, inga aktier i Mangold. Utöver 
sitt uppdrag i Mangold har Henrik Holm följande upp-
drag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer 
än fem procent av företaget) av följande företag:

Uppdrag Befattning
PureLoad Software AB Styrelseordförande
PureLoad Software Inc. Styrelseordförande
B3IT Management AB Styrelseordförande
Restaurang Frantzén-Lindeberg AB Styrelseordförande
Heimore Group AB Styrelseordförande
eXACT Accounting AB Styrelsesuppleant
Henrik Holm Mgmt AB Ledamot och VD
Minq Software AB Styrelseordförande
Minq Software Inc. Styrelseordförande
Information Infrastructure Management 
Group Nordic AB Styrelseordförande
Information Infrastructure Management 
Nordic AB Styrelseordförande
Information Infrastructure Management AS Styrelseordförande
Information Infrastructure Management OY Styrelseordförande

Sedan den 1 januari 2007 har Henrik Holm varit verk-
sam i och avslutat uppdrag inom följande företag:

Uppdrag Befattning
3L System Aktiebolag Ledamot
Excanto AB Ledamot
Founders Alliance i Sverige AB Styrelsesuppleant
eXACT Accounting AB Styrelseordf och VD
Sylog Sverige AB Styrelseordförande
Van Lingenius AB Ledamot
F/L Catering AB Ledamot
F/L Bar AB Ledamot

Ann-Marie Thörn (född 1954)
Ledamot sedan 2006
Ann-Marie Thörn har en jur. kand.-examen från Stock-
holms Universitet. Ann-Marie Thörn har efter tings-
tjänstgöring vid Solna tingsrätt arbetat med affärsju-
ridik på advokatbyrå. Ann-Marie Thörn blev medlem 
i Advokatsamfundet 1993. Ann-Marie Thörn är idag 
managing partner på KLA Karlerö Liljeblad Advokat-
byrå HB där hon varit verksam sedan 1994 då hon var 
med och startade byrån. Ann-Marie Thörn arbetar hu-
vudsakligen inom den finansiella sektorn och är bland 
annat styrelseordförande i ett kreditmarknadsbolag och 
har suttit en längre tid i advisory board inom Danske 
Bank. 

Ann-Marie Thörn äger, vid tidpunkten för Bolagsbe-
skrivningens avgivande, inga aktier i Mangold. Utöver 
sitt uppdrag i Mangold har Ann-Marie Thörn följande 
uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger 
mer än fem procent av företaget) av följande företag:

Uppdrag Befattning
KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå Delägare
Avida Finans AB Styrelseordförande
Habiliteket Aktiebolag Ledamot
Advokataktiebolaget Anders E Bengtsson Styrelsesuppleant
Advokataktiebolaget Ann-Marie Thörn 
Eriksson

Ägare och ledamot

Mainland International Sverige AB Styrelsesuppleant
Paraten AB Styrelseordförande

Sedan den 1 januari 2007 har Ann-Marie Thörn inte av-
slutat något uppdrag.
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Ledande befattningshavare
Nedan presenteras Mangolds ledande befattningsha-
vare. 

Namn Född Position
Per-Anders Tammerlöv 1973 Ledamot och VD
Jill Aneborn 1949 Vice VD och chef för  

Emissionstjänster
Tomas Lindberg 1976 Finanschef
Charles Wilken 1978 Chef Corporate Finance
Anders Forsebäck 1971 Chef Kapitalförvaltning 
Martin N. Larsson 1975 Chef Aktiehandel
Hak-Hyun Lee 1975 Chef Market Making
Helena Arkenson 1970 Chefsjurist och ansvarig för 

regelefterlevnad

Per-Anders Tammerlöv (född 1973)
VD och ledamot sedan 2006
Se vidare under Styrelse.

Jill Aneborn (född 1949)
Vice VD och chef för Emissionstjänster sedan 2001
Jill Aneborn har en mångårig erfarenhet från både 
finans- och värdepappersmarknaden, däribland som 
chef för Corporate Finance och emissionshantering 
hos ett av OM ABs dotterbolag (idag en del av NAS-
DAQ OMX). Dessförinnan var Jill Aneborn mellan åren 
1990-1997 finans- och kreditchef på Aragon Fond-
kommission (idag en del av Ålandsbanken). Under 
större delen av 1980-talet arbetade Jill Aneborn på ett 
av Sveriges största finansbolag, Independent Finans, 
där hon var verksam på företagets finansavdelning 
med ansvar för bland annat Independets valutaport-
följ. Jill Aneborn har studerat juridik, ekonomisk his-
toria och statsvetenskap vid Stockholms Universitet.

Jill Aneborn äger, vid tidpunkten för Bolagsbeskriv-
ningens avgivande, 21 000 aktier i Mangold. Utöver 
sitt uppdrag i Mangold har Jill Aneborn inga andra 
uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger 
mer än fem procent av företaget) och har inte avslutat 
något uppdrag sedan den 1 januari 2007.

Tomas Lindberg (född 1976)
Finanschef sedan 2008
Tomas Lindberg har en examen i finansiering från 
Stockholms Universitet. Tomas Lindberg har varit an-
ställd i Mangold sedan 2008 och är, förutom Finans-
chef, administrativ chef i Mangold. Tomas Lindberg 
har sedan tidigare lång erfarenhet från bland annat 
Securitas AB, AvestaPolarit AB samt De Lage Landen 
Finans AB.

Tomas Lindberg äger, vid tidpunkten för Bolagsbe-
skrivningens avgivande, 8 000 aktier i Mangold. Utö-
ver sitt uppdrag i Mangold har Tomas Lindberg inga 
andra uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare 
(äger mer än fem procent av företaget) och har inte 
avslutat något uppdrag sedan den 1 januari 2007.

Charles Wilken (född 1978)
Chef Corporate Finance sedan 2009
Charles Wilken innehar en magisterexamen i Före-
tagsekonomi, inriktning Finansiering, vid Företags-
ekonomiska Institutionen, Stockholm Universitet och 
en managementutbildning från IFL, Handelshögsko-
lan i Stockholm. Charles Wilken har varit anställd i 
Mangold sedan 2005 och chef för Mangolds Corpora-
te Finance avdelning sedan 2009. Charles Wilken har 
mer än tio års erfarenhet från bank och fondkommis-
sionsverksamhet. 

Charles Wilken äger, vid tidpunkten för Bolagsbe-
skrivningens avgivande, 10 045 aktier i Mangold. Utö-
ver sitt uppdrag i Mangold har Charles Wilken inga 
andra uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare 
(äger mer än fem procent av företaget) och har inte 
avslutat något uppdrag sedan den 1 januari 2007.

Anders Forsebäck (född 1971)
Chef Kapitalförvaltning sedan 2008
Anders Forsebäck innehar en MBA-examen från 
University of Reading / Henley Business School, en 
managementutbildning från IFL Handelshögskolan 
i Stockholm samt en DIHM Ekonomi från IHM Bu-
siness School. Anders Forsebäck har varit chef för 
Kapitalförvaltningen på Mangold sedan 2008. Anders 
Forsebäck har sedan tidigare erfarenhet från bland 
annat Mandatum Kapitalförvaltning, Seniorplanering, 
Nordisk Placeringsrådgivning och Svensk Ekonomi-
byrå, som bland annat Managing Partner, Verkstäl-
lande direktör och Senior Portfolio Manager. 

Anders Forsebäck äger, vid tidpunkten för Bolags-
beskrivningens avgivande, 25 718 aktier i Mangold. 
Utöver sitt uppdrag i Mangold har Anders Forsebäck 
följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delä-
gare (äger mer än fem procent av företaget) av föl-
jande företag:

Uppdrag Befattning
Forsebäck Family Office AB Ägare

Sedan den 1 januari 2007 har Anders Forsebäck varit 
verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag:

Uppdrag Befattning
Stiftelsen Tummeliten Ledamot
Stiftelsen Lydiagården Ledamot
Forsebäck Family Office AB Extern VD
Mandatum Kapitalförvaltning AB Delägare
Seniorplanering AB VD

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGS HAVARE OCH REVISOR
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Martin N. Larsson (född 1975)
Chef Aktiehandel sedan 2008
Martin N. Larsson har sedan 1996 varit verksam inom 
Equity Sales vid bland annat Matteus Bank (idag en 
del av Ålandsbanken) och Penser Bank. Vid inled-
ningen av 2008 rekryterades han till Mangold som 
chef för affärsområdet Aktiehandel. 

Martin N. Larsson äger, vid tidpunkten för Bolags-
beskrivningens avgivande, inga aktier i Mangold. Utö-
ver sitt uppdrag i Mangold har Martin N. Larsson inga 
andra uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare 
(äger mer än fem procent av företaget) och har inte 
avslutat något uppdrag sedan den 1 januari 2007.

Hak-Hyun Lee (född 1975)
Chef Market Making sedan 2006
Hak-Hyun Lee har studerat finansiell ekonomi vid 
Stockholms Universitet. Hak-Hyun Lee har varit an-
ställd på Mangold sedan 2006. Hak-Hyun Lee har en 
bakgrund som aktie- och derivathandlare på HQ (idag 
en del av Carnegie) och Öhman (idag en del av Pareto 
Öhman). 

Hak-Hyun Lee äger, vid tidpunkten för Bolagsbe-
skrivningens avgivande, inga aktier i Mangold. Utöver 
sitt uppdrag i Mangold har Hak-Hyun Lee inga andra 
uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger 
mer än fem procent av företaget).

Sedan den 1 januari 2007 har Hak-Hyun Lee varit 
verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag:

Uppdrag Befattning
Swedish Proof Aktiebolag Ledamot

Helena Arkenson (född 1970)
Chefsjurist och ansvarig för regelefterlevnad  sedan 
2011
Helena Arkenson har en jur. kand.-examen från 
Stockholms Universitet. Helena Arkenson har va-
rit Chefsjurist och ansvarig för regelefterlevnad hos 
Mangold sedan 2011. Helena Arkenson har sedan 
tidigare lång erfarenhet från den finansiella sektorn, 
däribland som Bolagsjurist och ansvarig för regelef-
terlevnad hos kreditmarknadsbolaget Exchange Fi-
nans Europe AB. 

Helena Arkenson äger, vid tidpunkten för Bolags-
beskrivningens avgivande, inga aktier i Mangold. Utö-
ver sitt uppdrag i Mangold har Helena Arkenson inga 
andra uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare 
(äger mer än fem procent av företaget). 

Sedan den 1 januari 2007 har Helena Arkenson varit 
verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag:

Uppdrag Befattning
ArkensonGruppen AB Ledamot
A. Markexploatering AB Ledamot
Arkenson Plåt & Smide AB Ledamot

Revisor
Bolagets revisor sedan 2007 är KPMG AB med Johan 
Baeckström som huvudansvarig och auktoriserad re-
visor. Adressen till revisorn återfinns i slutet av Bo-
lagsbeskrivningen.

Övrig information
Hak-Hyun Lee var tidigare styrelseledamot i Swedish 
Proof Aktiebolag där konkurs avslutades i januari 
2010. Det har inte i det nämnda fallet riktats någon 
form av skadeståndskrav, krav på återbetalning eller 
annat ekonomiskt anspråk mot Hak-Hyun Lee. Hak-
Hyun Lee har inte heller varit föremål för utredning 
eller misstanke om brott i något slag i samband med 
ovanstående händelse. Såvida inget annat uttryckli-
gen angivits ovan gäller följande uttalanden beträf-
fande samtliga styrelseledamöter och ledande be-
fattningshavare i Mangold. 

Ingen styrelseledamot eller ledande befattnings-
havare har varit inblandad i konkurs, likvidation eller 
konkursförvaltning i egenskap av styrelseledamot el-
ler ledande befattningshavare under de senaste fem 
åren, utöver vad som nämnts ovan. Ingen styrelsele-
damot eller ledande befattningshavare har dömts i 
något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem 
åren. Ingen styrelseledamot eller ledande befatt-
ningshavare har under de senaste fem åren varit, av 
myndighet (däribland godkända yrkessammanslut-
ningar) som bemyndigats genom lag eller förordning, 
utsatt för anklagelser och/eller sanktioner och ingen 
av dessa har förbjudits av domstol ingå som medlem 
av en emittents förvaltnings-, lednings eller kontroll-
organ eller från att ha ledande eller övergripande 
funktioner hos en emittent.

Det föreligger inga pågående eller potentiella in-
tressekonflikter inom eller mellan styrelseledamö-
ter, ledande befattningshavare eller Bolagets revisor. 
Det föreligger ej heller några familjeband mellan 
styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller 
revisorer. Ingen styrelseledamot eller ledande befatt-
ningshavare har förbundit sig att avyttra sitt innehav 
av aktier i Mangold inom en viss tid. Det har inte fö-
rekommit några osedvanliga eller speciella omstän-
digheter som föranlett styrelseledamots, ledande 
befattningshavares eller revisors inträde i nuvarande 
befattning. Det föreligger inte några avtal mellan Bo-
laget och medlem av styrelsen eller ledningen om 
förmåner efter det att uppdraget avslutats.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGS HAVARE OCH REVISOR
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AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktien och ägarförhållanden

Aktiekapitalet
Aktiekapitalet i Mangold uppgår till 886 790 SEK, för-
delat på 443 395 aktier, envar med ett kvotvärde om 
2,0 SEK. Aktierna har emitterats enligt svensk lag 
och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är 
registrerade i elektronisk form och kontoförs av Eu-
roclear Sweden. Varje aktie äger lika rätt till Bolagets 
tillgångar och vinst och har samma rösträtt. Vid bo-
lagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla 
antalet av honom eller henne ägda och företrädda 
aktier utan begränsning i rösträtten. Samtliga aktier 
ger lika företrädesrätt att teckna aktier vid emission 
av nya aktier i Bolaget om inte bolagsstämman, el-
ler styrelsen genom ett bemyndigande från bolags-
stämman, beslutar om avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt. Det föreligger inga begränsningar i 
aktiernas överlåtbarhet. Bolagets aktier är ej heller 
föremål för erbjudande som lämnats till följd av bud-
plikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets 
aktier har ej varit föremål för offentligt uppköpser-
bjudande under innevarande eller föregående räken-
skapsår. Enligt bolagsordningen skall aktiekapitalet 
vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK och 
antalet aktier vara lägst 200 000 och högst 800 000. 
Aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande 
visas i tabellen nedan.

Bemyndiganden
Årsstämman den 16 april 2012 bemyndigade styrel-
sen i Mangold att, under tiden in till nästa årsstämma, 
vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse 

från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemis-
sion av högst 100 000 aktier i Bolaget. Emissionskur-
sen skall härvid sättas till aktiernas marknadsvärde. 
Emissionen skall kunna ske genom apport eller kvitt-
ning. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrä-
desrätt är att möjliggöra företagsförvärv och/eller 
genomföra incitamentsprogram till personalen.
 
Ägarstruktur
Per den 31 maj 2012 innehade Mangolds tio största 
aktieägare totalt 380  747 aktier vilket motsvarade 
85,9 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. 
Nedan redovisas Bolagets största aktieägare per den 
31 maj 2012 (med för Bolaget kända förändringar 
därefter).

Namn Antal aktier Kapital och röster, %
Per Åhlgren 107 778 24,3%
Marcus Hamberg 100 361 22,6%
Per-Anders Tammerlöv 69 076 15,6%
Anders Forsebäck 25 718 5,8%
Jill Aneborn 21 000 4,7%
Peter Zander 17 153 3,9%
BE Finans och Konsult AB 11 616 2,6%
Charles Wilken 10 045 2,3%
Erik Josefsson 10 000 2,3%
Tomas Lindberg 8 000 1,8%
Summa 10 största ägarna 380 747 85,9%
Övriga 62 648 14,1%
Totalt 443 395 100,0%

År Transaktion Kvotvärde, SEK Aktier, ändring Aktier, totalt Aktie kapital, SEK
2002 Nybildning 1,0 100 000 100 000 100 000,0
2005 Apportemission 1,0 185 083 285 083 285 083,0
2006 Kontantemission 1,0 18 757 303 840 303 840,0
2006 Apportemission 1,0 52 522 356 362 356 362,0
2006 Apportemission 1,0 18 736 375 098 375 098,0
2006 Apportemission 1,0 25 861 400 959 400 959,0
2009 Kvittningsemission 1,0 14 176 415 135 415 135,0
2009 Kvittningsemission 1,0 28 260 443 395 443 395,0
2012 Fondemission 2,0 - 443 395 886 790,0

Aktiekapitalets utveckling
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Handelsplats
Mangold handlas sedan den 22 augusti 2011 inoffi-
ciellt på Mangoldlistan. Mellan perioden 22 augusti 
2011 och den 14 juni 2012 skedde totalt 30 avslut i 
Mangold-aktien på Mangoldlistan. Antalet omsatta 
aktier uppgick till 17 671, vilket motsvarande en om-
sättning om cirka 2,0 MSEK. Högsta betalkurs under 
perioden uppgick till 130 SEK och lägsta betalkurs 
uppgick till 101 SEK. Mangold har nu godkänts för 
notering på First North Premier. Första handelsdag 
är den 12 juli och Bolagets aktie kommer att ha kort-
namnet MANG. 

Likviditetsgaranti
Mangold har anlitat Erik Penser Bankaktiebolag som 
likviditetsgarant för Bolagets aktie. Syftet med likvi-
ditetsgarantin är att främja en god likviditet i aktien 
samt minska skillnaden mellan köp- och säljkurser 
i den löpande handeln. Enligt avtalet skall Erik Pen-
ser Bankaktiebolag säkerställa en spread mellan 
köp- och säljkurs om maximalt fyra procent samt på 
vardera köp- och säljsida säkerställa en volym mot-
svarande 15 000 SEK. 

Anslutning till Euroclear Sweden
Mangold är ett avstämningsbolag och Bolagets ak-
tier skall vara registrerade i ett avstämningsregister 
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 

instrument. Bolaget och dess aktier är anslutna till 
VP-systemet med Euroclear Sweden som central 
värdepappersförvarare och clearingorganisation. Ak-
tieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan 
transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg 
genom registrering i VP-systemet av behöriga banker 
och andra värdepappersförvaltare.

Utdelning och utdelningspolicy
När Mangold har erforderlig kapitalbas skall aktie-
utdelningen uppgå till minst 80 procent av resultat 
efter skatt. Under 2010 lämnade Bolaget sin första 
utdelning till aktieägarna om 5,0 SEK per aktie. 2011 
höjdes utdelningen till 6,0 SEK per aktie och 2012 har 
utdelningen höjts till 7,0 SEK per aktie. Avstämnings-
dag för utdelning 2012 är den 6 juli 2012.  

Aktiebaserade incitamentsprogram
Det finns för närvarande inga särskilda system eller 
incitamentsprogram för personalens förvärv av aktier 
eller liknande i Mangold. 

Teckningsoptioner
Det finns för närvarande inga utestående tecknings-
optionsprogram i Mangold. 

Konvertibla skuldebrev
Det finns för närvarande inga konvertibla skuldebrev 
i Mangold. 
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Ägar- och bolagsstyrning 

Svensk kod för bolagsstyrning 
Svensk kod för bolagsstyrning behöver i dagsläget 
inte tillämpas för bolag listade på First North. Den är 
således inte obligatorisk för Mangold och Bolagets 
styrelse har för närvarande inga planer på att till-
lämpa den annat än i de delar som styrelsen anser 
relevant för Bolaget och dess aktieägare.

Bolagsstämma
Aktieägarnas rätt att besluta i Mangolds angelägen-
heter utövas vid bolagsstämman. Aktieägare som är 
registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och 
har anmält deltagande i tid har rätt att delta i bolags-
stämma och rösta för samtliga sina aktier. Aktieägare 
som företräds genom ombud skall utfärda daterad 
fullmakt för ombudet. Årsstämman i Mangold skall 
hållas inom sex månader efter räkenskapsårets 
utgång. På årsstämman fattas beslut om bland an-
nat fastställelse av Bolagets resultaträkning och 
balansräkning, dispositioner beträffande Bolagets 
vinst eller förlust, ansvarsfrihet gentemot Bolaget 
för styrelseledamöter och verkställande direktör, val 
av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor, 
fastställelse av arvoden till styrelse och revisor, samt 
övriga ärenden som ankommer på stämman enligt 
Aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Extra bo-
lagsstämma hålls då styrelsen, eller i förekommande 
fall aktieägare, finner skäl därtill enligt Aktiebolags-
lagen.

Extra bolagsstämma den 21 juni 2012
Extra bolagsstämma hölls den 21 juni 2012 i Stock-
holm. Extra bolagsstämman beslutade bland annat, 
i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolag-
sordning, innebärande att Bolagets bolagsordning 
ändras från att avse privat aktiebolag till att avse pu-
blikt aktiebolag. Vidare beslutade extra bolagsstäm-
man att genomföra en fondemission, i vilken befint-
liga aktiers kvotvärde ökas samtidigt som inga nya 
aktier emitteras. Anledningen till genomförandet av 
fondemission var att öka Bolagets aktiekapital, och 
därmed uppnå den legala gränsen för aktiekapital i 
publika bolag. 

Årsstämma den 16 april 2012
Årsstämma avseende räkenskapsåret 2011 hölls 
den 16 maj 2012 i Stockholm. Årsstämman beviljade 
styrelseledamöter och verkställande direktören an-
svarsfrihet, fastställde de i årsredovisningen intagna 
resultat- och balansräkningarna samt beslutade i 
enlighet med styrelsens och verkställande direktö-
rens förslag till resultatdisposition.

Per Åhlgren, Marcus Hamberg, Per-Anders Tam-
merlöv, Ann-Marie Thörn och Henrik Holm omval-
des som styrelseledamöter med Per Åhlgren som 
styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade även, 
i enlighet med Tammerlöv Invest ABs förslag, att ut-
delning skall lämnas med 7,0 SEK per aktie och att 
styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag 
för utdelning1. 

BOLAGSSTYRNING AVSER DE BESLUTSSYSTEM GENOM VILKA ÄGARNA, DIREKT  
ELLER INDIREKT, STYR BOLAGET. STYRNING, LEDNING OCH KONTROLL FÖRDELAS 
MELLAN AKTIEÄGARE OCH STYRELSE SAMT DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN. 
BOLAGSORDNINGEN ANGER RAMARNA FÖR MANGOLDS VERKSAMHET. UTÖVER 
BOLAGSORDNINGEN BILDAR OCKSÅ EXTERNA REGLER OCH REKOMMENDATIONER 
RAMAR FÖR VERKSAMHETEN. STYRNINGEN INOM MANGOLD REGLERAS OCKSÅ AV 
INTERNA POLICYDOKUMENT OCH INSTRUKTIONER SOM UPPDATERAS OCH FAST-
STÄLLS ÅRLIGEN AV STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN.

1 Den 14 maj 2012 beslutade styrelsen att avstämningsdag för utdelning skall vara den 6 juli 2012.
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Vidare bemyndigades styrelsen att under tiden in 
till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med 
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
besluta om nyemission av högst 100 000 aktier i Bola-
get. Emissionskursen skall härvid sättas till aktiernas 
marknadsvärde. Emissionen skall kunna ske genom 
apport eller kvittning. Skälet till avvikelse från ak-
tieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företags-
förvärv och/eller genomföra incitamentsprogram till 
personalen. 

Styrelsen
Styrelsen för Mangold skall bestå av fem ledamöter 
utan någon suppleant. Styrelsens ledamöter väljs 
årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Per-
Anders Tammerlöv, som är Bolagets verkställande 
direktör, är den ledamot som är anställd av Bolaget. 
Ledamöterna Henrik Holm och Ann-Marie Thörn Er-
iksson är oberoende både i förhållande till Bolaget 
och större aktieägare. Information om den nuvarande 
styrelsens ledamöter återfinns i avsnittet ”Styrelse, 
ledande befattningshavare och revisor” i Bolagsbe-
skrivningen.

Styrelsens ansvar och uppgifter samt 
 ansvarsfördelning
Styrelsen i Mangold ansvarar för Bolagets organisa-
tion och förvaltningen av Bolagets angelägenheter.  
I detta ingår att tillse att organisationen är ändamåls-
enlig med avseende på funktioner för betryggande 
intern kontroll. Styrelsen förväntas därför att utifrån 
fastställda mål och strategier utarbeta policys och 
instruktioner för den verksamhet som bedrivs. Det 
gäller såväl för den operativa verksamheten som för 
intern kontroll och finansiell riskhantering. 

Verkställande direktören och ledande 
 befattningshavare
Den verkställande direktören utses av styrelsen, ar-
betar under instruktioner från styrelsen och rappor-
terar till densamma. Mangolds verkställande direktör 
ansvarar för att sköta den löpande förvaltningen av 
Bolaget och är operativt ansvarig för dess verksam-
het. Till stöd för sitt arbete har verkställande direktör 
utsett en ledningsgrupp som består av verkställande 
direktör, vice verkställande direktör1, Finanschef, An-
svarig för regelefterlevnad, samt cheferna för de fem 
affärsområdena. Bolagets ledande befattningshavare 
presenteras mer utförligt i avsnittet ”Styrelse, ledan-
de befattningshavare och revisor”. 

Intern styrning och kontroll
Riskfunktion
Mangolds riskfunktion är den enhet som ansvarar för 
att analysera och rapportera Bolagets samlade ris-
ker i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter 

(FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse, 6 kap. 12 §. 
Särskilt skall den operativa risken, vilken är den mest 
väsentliga risken i Mangolds verksamhet, kontrolle-
ras och analyseras. Den samlade riskbilden rappor-
teras löpande till verkställande direktör och Finans-
chef. Dessutom erhåller styrelse och verkställande 
direktör, kvartalsvis vid varje ordinarie styrelsemöte, 
en fördjupad analys av risker. Riskfunktionens arbete 
regleras i Mangolds Instruktion för riskhantering, 
som fastställs av styrelsen.

Funktion för regelefterlevnad 
Mangold har en centralt placerad person som är 
ansvarig för regelefterlevnad i enlighet med Finans-
inspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värde-
pappersrörelse, 6 kap. 9 och 10 §§. Funktionens upp-
gift är primärt att följa upp att verksamheten följer de 
lagar och regler som gäller för Bolagets tillstånds-
pliktiga verksamhet. Rapportering sker, förutom lö-
pande till verkställande direktör, kvartalsvis till sty-
relsen vid varje ordinarie styrelsemöte. Funktionens 
arbete regleras i Mangolds Instruktion för regelefter-
levnad, som fastställs av styrelsen.

Internrevision
Internrevision för Mangold utgörs av en externt anli-
tat oberoende granskningsfunktion (BDO Stockholm 
AB) i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter 
(FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse, 6 kap. 14 §. 
Internrevision rapporterar direkt till styrelsen. Intern-
revisorns huvuduppgift är att granska och utvärdera 
den interna kontrollen för Bolaget. Granskningen 
sker i enlighet med en, av styrelsen, årligen fastställd 
Uppdragsinstruktion med revisionsplan. Internrevi-
sionen regleras av Mangolds Instruktion för internre-
vision.

Ersättningar
Ersättningspolicy
En ersättningspolicy fastställs årligen av styrelsen i 
enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 
2011:1) om ersättningssystem i bland annat värde-
pappersbolag. Per den 19 oktober 2011 fastställde 
styrelsen i Mangold ersättningspolicyn avseende 
verksamhetsåret 2012. Nedan redogörs kortfattat för 
den ersättningspolicyn. För den fullständiga ersätt-
ningspolicyn hänvisas till årsredovisningen 2011 som 
är införlivad i Bolagsbeskrivningen via hänvisning.
   
Ersättningspolicy avseende verksamhetsåret 2012
Ersättningspolicyn, som skall vara förenlig med och 
främja en sund och effektiv riskhantering samt mot-
verka ett överdrivet risktagande, är tillämplig på Bo-
lagets samtliga anställda, såvida inget annat anges. 
Vissa av bestämmelserna är tillämpliga endast på så 
kallad Särskild reglerad personal. 

Grundat på den riskanalys och genomgång av de 

1 Jill Aneborn som är Mangolds vice verkställande direktör är även affärsområdeschef för Emissionstjänster.
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anställda inom Mangold, utifrån respektive anställds 
möjlighet att påverka Mangolds risknivå, har följande 
positioner inom Mangold identifierats som innefat-
tade i gruppen Särskilt reglerad personal. Uppdel-
ningen följer den i Finansinspektionens föreskrifter 
uppställda grupperingen; i) verkställande ledningen 
(verkställande direktören, vice verkställande direktö-
ren och övriga ledande befattningshavare), ii) anställ-
da med ansvar för kontrollfunktioner (Riskansvarig 
och Ansvarig för regelefterlevnad), och iii) Risktagare 
(Kreditchef). 

Utgångspunkten är att samtliga anställda skall 
ha fast ersättning. Mangold skall ha möjlighet att 
erbjuda anställda rörlig ersättning i form av ett bo-
nussystem. Den totala möjliga bonusen för ett år (år 
2) – kallad bonuspoolen – skall uppgå till hälften av 
det som kvarstår av resultatet före skatt (år 2) efter 
avdrag med ett belopp motsvarande 8 procent av 
koncernens eget kapital per den sista december året 
innan (år 1). Bonusen utbetalas under våren år 3. Vil-
ka anställda som kommer i fråga för bonus och hur 
hög bonus var och en skall få beslutas mot bakgrund 
av de anställdas insatser under året (år 2). De totala 
rörliga ersättningarna får inte begränsa Mangolds 
förmåga att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller 
att vid behov stärka kapitalbasen. 

Rörlig ersättning till särskilt reglerad personal 
skall baseras på såväl den anställdes resultat som 
den berörda resultatenhetens och företagets totala 
resultat. Rörlig ersättning till anställda i kontrollfunk-
tioner skall bestämmas utifrån mål som är kopplade 
till kontrollfunktionen, oberoende av resultatet i de 
affärsområden de kontrollerar. För särskilt reglerad 
personal, vars rörliga ersättning under ett år uppgår 
till minst 100 000 SEK, skall den rörliga ersättningen 
delas upp så att högst 60 procent får utbetalas första 
året. För anställd i den verkställande ledningen, eller 
en anställd inom särskilt reglerad personal som har 

rörlig ersättningsdel på ett särskilt högt belopp (en-
ligt definition i företagets riskanalys) får dock högst 
40 procent utbetalas första året. Utbetalning av res-
terande del som inte får utbetalas första året skall 
skjutas upp tre år. Denna uppskjutna del kan under 
vissa omständigheter helt eller delvis bortfalla. I ta-
bellen nedan redovisas den av Mangold innestående 
rörliga ersättningen i enlighet med ovan nämnda er-
sättningspolicy. 

Innestående rörlig ersättning (SEK)
År Belopp
2009 10 800
2010 862 865
2011 1 844 349

Mangolds internrevision granskar årligen om Mang-
olds ersättningssystem överensstämmer med ersätt-
ningspolicyn. Resultatet av granskningen rapporte-
ras till Bolagets styrelse. Styrelsen skall fatta beslut 
om ersättning till anställda i ledande positioner samt 
till regelansvarig person. Verkställande direktör får 
fatta beslut om övriga anställdas ersättning.

I tabellerna nedan redovisas ersättningen till verk-
ställande direktör och andra ledande befattningsha-
vare under 2011 och 2010.

Ersättningar till styrelsen
Styrelsens arvode beslutas av bolagsstämman. Års-
stämman 2012 beslutade att styrelsearvode skall 
utgå med 187 500 SEK till styrelsens ordförande 
Per Åhlgren samt med 125 000 SEK envar till leda-
möterna Marcus Hamberg, Henrik Holm och Ann-
Marie Thörn. Vidare beslutades att någon ersättning 
för Per-Anders Tammerlöv ej skall utgå. I tabellerna 
nedan redovisas ersättningen till styrelsen under 
2011 och 2009, fördelat på respektive ledamot.  
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Ersättningar till styrelsen 2011 (SEK)

Namn Funktion Arvode Pension
Rörlig 

ersättning Summa
Per Åhlgren Ordförande 140 000 – – 140 000
Marcus 
Hamberg Ledamot 100 000 – – 100 000
Henrik Holm Ledamot 100 000 – – 100 000
Ann-Marie 
Thörn Ledamot 100 000 – – 100 000
Per-Anders 
Tammerlöv Ledamot – – – –
Summa 440 000 – – 440 000

Ersättningar till styrelsen 2010 (SEK)

Namn Funktion Arvode Pension
Rörlig 

ersättning Summa
Per Åhlgren Ordförande 150 000 – – 150 000
Marcus 
Hamberg Ledamot 75 000 – – 75 000
Henrik Holm Ledamot 100 000 – – 100 000
Ann-Marie 
Thörn Ledamot 100 000 – – 100 000
Per-Anders 
Tammerlöv Ledamot – – – –
Summa 425 000 – – 425 000

Namn Funktion Arvode Pension Rörlig ersättning Summa
Per Åhlgren Ordförande 140 000 – – 140 000
Marcus Hamberg Ledamot 100 000 – – 100 000
Henrik Holm Ledamot 100 000 – – 100 000
Ann-Marie Thörn Ledamot 100 000 – – 100 000
Per-Anders Tammerlöv Ledamot – – – –
Summa 440 000 – – 440 000

Namn Funktion Arvode Pension Rörlig ersättning Summa
Per Åhlgren Ordförande 150 000 – – 150 000
Marcus Hamberg Ledamot 75 000 – – 75 000
Henrik Holm Ledamot 100 000 – – 100 000
Ann-Marie Thörn Ledamot 100 000 – – 100 000
Per-Anders Tammerlöv Ledamot – – – –
Summa 425 000 – – 425 000

Ersättningar till styrelsen 2011 (SEK)

Ersättningar till styrelsen 2010 (SEK)
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Ersättning till revisorer
Ersättning till revisorer beslutas av årsstämman. 
Årsstämman 2012 beslutade att till revisorerna 
skall utgå arvode enligt godkänd räkning. Totalt 
arvode till revisorer under 2011 uppgick till 384  763 
SEK, varav ersättning för övriga tjänster1 uppgick 
till 84  763 SEK. Arvode till revisorer under 2010 
uppgick till 536 121 SEK, varav ersättning för övriga 
tjänster uppgick till 60 130 SEK. 

1 Övriga tjänster inkluderar revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag, skatterådgivning samt övriga tjänster.
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Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 2011 (SEK)
Namn Funktion Lön Pension Rörlig ersättning Summa
Per-Anders Tammerlöv Verk ställande direktör 1 625 000 237 540 369 200 2 231 740
Övriga ledande befattnings havare – 4 468 000 967 030 357 300 5 792 330
Summa 6 093 000 1 204 570 726 500 8 024 070

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 2010 (SEK)
Namn Funktion Lön Pension Rörlig ersättning Summa
Per-Anders Tammerlöv Verk ställande direktör 1 415 000 235 320 – 1 650 320
Övriga ledande befattnings havare – 4 518 000 791 539 71 900 5 381 439
Summa 5 933 000 1 026 859 71 900 7 031 759
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Bolagsordning

§ 1  Firma
Bolagets firma är Mangold AB (publ).

§ 2  Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, 
Stockholms län.

§ 3  Verksamhet
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, 
företrädesvis aktier, i dotterbolag samt verka för en 
ändamålsenlig samordning och utveckling av den 
verksamhet som bedrivs i dotterbolag, även som idka 
annan förenlig verksamhet.

§ 4  Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och 
högst 2.000.000 kronor. 

§ 5  Aktiernas antal
Antalet aktier skall vara lägst 200.000 och högst 
800.000.

§ 6  Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1/1-31/12.

§ 7  Styrelsen
Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst 
tio ledamöter med högst två suppleanter.  Styrelsen 
väljs årligen på Årsstämma för tiden till dess nästa 
Årsstämma har hållits.  

§ 8  Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte 
räkenskaperna samt styrelsen och verkställande 
direktörens förvaltning utses lägst en och högst tre 
revisorer med högst tre revisorssuppleanter eller ett 
registrerat revisionsbolag.

§ 9  Bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annon-
sering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets 
hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svens-
ka Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bo-
lagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller 
annan framställning av hela aktieboken avseende 

förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, 
dels göra anmälan till bolaget senast den dag som 
anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får 
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, mid-
sommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infal-
la tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra 
biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren 
anmält antalet biträden (högst två) till bolaget på sätt 
som angivits i föregående stycke.

På bolagsstämma skall aktieägarna kunna rösta 
fullt för samtliga sina aktier.

§ 10  Ärenden på årsstämma
På Årsstämma skall följande ärenden förekomma till 
behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.  Val av en eller fler justeringsmän.
4.  Prövning av om stämman blivit behörigen sam-

mankallad.
5. Godkännande av dagordning. 
6.   Framläggande av årsredovisningen och revi-

sionsberättelsen.
7. Beslut angående:
 a)  fastställelse av resultaträkningen och balans-

räkningen,
 b)  dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

förlust enligt fastställda balansräkningen.
 c)  ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören.
8.  Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisor.
9. Val av styrelse och i förekommande fall av revisor. 
10.  Annat ärende som ankommer på stämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11  Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstäm-
ningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring 
av finansiella instrument.

Ovanstående bolagsordning har antagits vid extra 
bolagsstämma den 21 juni 2012.
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Allmänt
Mangold är ett publikt aktiebolag med säte i Stock-
holm. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 
25 maj 2002 och den nuvarande firman registrerades 
den 8 februari 2006. Bolaget regleras av aktiebolags-
lagen (2005:551) och dess organisationsnummer är 
556628-5408. Bestämmelserna i bolagsordningen är 
ej mer långtgående än aktiebolagslagen vad gäller 
förändring av aktieägarnas rättigheter.

Legal struktur
Koncernen består av moderbolaget Mangold AB samt 
det helägda dotterbolaget Mangold Fondkommission 
AB. Bolaget har också ett indirekt ägande i Mang-
old KF AB som är ett helägt dotterbolag till Mangold 
Fondkommission AB.

Väsentliga avtal
Som nämnts i avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning” 
bedriver Mangold sin verksamhet indelade i af-
färsområdena ”Aktiehandel”, ”Corporate Finance”, 
”Emissionstjänster”, ”Kapitalförvaltning” samt ”Mar-
ket Making”. Avtalen tillsammans inom dessa områ-
den är väsentliga för Bolaget men utöver de avtal som 
upptas nedan finns inga specifika avtal som bedöms 
enskilt väsentliga. Följande avtal, som slutits under 
de senaste fem åren, bedömer styrelsen vara av stör-
re betydelse för Mangold:

Avtal mellan Stockholmsbörsen AB och Mangold 
Fondkommission AB 
I september 2007 ingick Stockholmsbörsen AB 
(”Börsen”) och Mangold Fondkommission AB ett 
börsmedlemsavtal och clearingmedlemsavtal som 
en del av Stockholmsbörsens derivatregelverk. Ge-
nom avtalet blir Mangold Fondkommission AB direkt 
clearingmedlem och medlemskapet gäller för samt-
liga av Börsen tillhandahållna finansiella instrument. 
Avtalet gäller tills vidare med en månads ömsesidig 
uppsägningstid. 

Licensavtal och tilläggsavtal mellan Orc Software 
AB (publ) och Mangold Fondkommission AB
Den 1 december 2009 ingick Orc Software AB (publ) 
och Mangold Fondkommission AB ett licensavtal och 
den 7 december 2011 ingicks ett tilläggsavtal mellan 
samma parter. Under licensavtalet får Mangold Fond-
kommission AB en icke-exklusive licens att använda 
viss produkt- och dokumentmässig mjukvara. Genom 
tilläggsavtalet förlängs avtalsperioden för licensav-
talet till och med den 31 december 2013. Därefter 
förlängs avtalsperioden automatiskt i 12-månaders-
perioder om inte avtalet sägs upp med 3 månaders 
uppsägningstid.

Avtal mellan Morgan Stanley & Co. International plc 
och Mangold Fondkommission AB 
Den 18 september 2009 ingick Morgan Stanley & Co. 
International plc (”MS”) och Mangold Fondkommis-
sion AB ett distributionsavtal där Mangold Fondkom-
mission AB som distributör kan köpa olika värdepap-
per emitterade av MS eller tredje part. 

Avtal mellan Commerzbank AG och Mangold 
 Fondkommission AB 
Den 9 mars 2009 ingick Commerzbank AG och 
Mangold Fondkommission AB ett distributionsav-
tal där Mangold Fondkommission AB som distribu-
tör kan köpa olika skuldinstrument emitterade av 
 Commerzbank. 

Avtal mellan Merrill Lynch & Co., Inc och Mangold 
Fondkommission AB
Den 16 februari 2010 ingick Merrill Lynch & Co., Inc 
(”ML”) och Mangold Fondkommission AB ett förvärvs-
avtal där Mangold Fondkommission AB som distribu-
tör kan köpa olika skuldinstrument emitterade av ML, 
närstående bolag till ML eller tredje part.

Tvister och rättsliga processer
Styrelsen bedömer att det inte finns några tvister 
eller rättsliga processer av väsentlig betydelse för 
Mangold.

Legala frågor och komplet-
terande information
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Avtal och transaktioner med
 närstående
Följande transaktioner har genomförts med närstå-
ende personer till Mangold:

2011
Mangold genomförde under 2011 närståendetrans-
aktioner med GoMobile nu AB, som ägs av Per Åhl-
gren. Per den 31 december 2011 hade Mangold en 
kredit till GoMobile nu AB om totalt 2 000 000 SEK.

2010
Mangold genomförde under 2010 närståendetrans-
aktioner med GoMobile nu AB, som ägs av Per Åhl-
gren. Per den 31 december 2010 hade Mangold en 
kredit till GoMobile nu AB om totalt 500 000 SEK.

Aktieägaravtal
Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar inga ak-
tieägaravtal eller motsvarande avtal mellan aktieä-
gare i Mangold i syfte att skapa ett gemensamt infly-
tande över Bolaget. 

Tillstånd
Per dagen för denna Bolagsbeskrivning innehar 
Mangold nedan tillstånd:

•	Mottagande och vidarebefordran av order i fråga 
om ett eller flera finansiella instrument1 

•	  Utförande av order avseende finansiella instrument 
på kunders uppdrag1

•	  Handel med finansiella instrument för egen räkning
•	  Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiel-

la instrument1

•	  Investeringsrådgivning till kund avseende finan-
siella instrument1

•	  Garantigivning avseende finansiella instrument 
och placering av finansiella instrument med ett fast 
åtagande

•	  Placering av finansiella instrument utan fast 
 åtagande

•	  Förvara finansiella instrument för kunders räkning 
och ta emot medel med redovisningsskyldighet

•	  Lämna kunder kredit för att kunden, genom värde-
pappersbolaget, skall kunna genomföra en trans-
aktion i ett eller flera finansiella instrument

•	  Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företags-
strategi och liknande frågor samt lämna råd och 
utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp

•	  Utföra tjänster i samband med garantigivning avse-
ende finansiella instrument

•	  Ta emot kunders medel på konto för att underlätta 
värdepappersrörelsen1

•	  Annan sidoverksamhet för att agera som Certified 
Adviser för bolag vars aktier är upptagna till handel 
på First North

•	  Försäkringsförmedling enligt lagen om försäk-
ringsförmedling

Immateriella rättigheter
Domännamn
Mangold är innehavare till domännamnen  
www.mangold.se, www.mangoldbank.se och  
www.bankmangold.se.  

Försäkringar
Styrelsen bedömer att Bolaget har ett för verksamhe-
ternas bedrivande fullgott försäkringsskydd.

Informationspolicy
Bolagets policy för kommunikation och information 
syftar till att säkerställa att Bolaget håller en god kva-
litet i dessa avseenden. Policyn berör samtliga med-
arbetare hos Bolaget och anger i korthet bland an-
nat följande; Bolagets informationsgivning skall vara 
korrekt, snabb och tydlig. Det skall vara lätt att hitta 
och erhålla information för såväl medarbetare internt 
som för externa intressenter. Kvalitativ information, 
som aldrig får vara tvetydig eller missvisande, är en 
viktig ledstjärna. Oriktiga uppgifter får aldrig lämnas 
ut. Svårigheter och problem skall belysas korrekt, 
samtidigt som de åtgärder som vidtagits för att lösa 
situationen skall framhållas. Det är viktigt att den 
som är informationsansvarig finns tillgänglig vid för-
frågningar.

Ansvarsfördelning
Verkställande direktören har det övergripande infor-
mationsansvaret. Verkställande direktören är ytterst 
ansvarig för att informationen sprids till samtliga 
anställda. Verkställande direktören är även ytterst 
ansvarig för information som berör handeln med av 
Bolaget utgivna finansiella instrument. Verkstäl-
lande direktören är talesman i bolagsövergripande 
frågor, såsom ekonomisk ställning, affärsstrategier 
och marknads- och konkurrensbedömningar. Ägar-
relaterade frågor besvaras av verkställande direktö-
ren men kan även hänvisas till styrelsens ordförande. 
Pressmeddelanden och liknande skall godkännas 
av verkställande direktören. Investerarrelationer (in-
formation till aktiemarknaden, finansanalytiker med 
flera) handläggs alltid av verkställande direktören.

Finansiell och strategisk information
Finansiell och strategisk information är ofta kurs-
påverkande och måste alltid spridas av vissa källor 
samtidigt till ett visst antal mottagare, vilket bland 
annat regleras av det civilrättsliga Certified Adviser-
avtal som finns mellan Bolaget och Erik Penser 
Bankaktiebolag. Delårsrapporter, bokslutskommu-
niké och årsredovisning skall tas fram och publice-
ras i enlighet med gällande regelverk. Övergripande 
ansvar för den finansiella informationen innehas av 
verkställande direktören. Analytikerrapporter kom-
menteras enbart genom att verkställande direktören 
rättar rena sakfel. Den finansiella rapporteringen 

1 Gränsöverskridande verksamhet (Polen).
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skall finnas tillgänglig såväl i tryckt form som på Bo-
lagets hemsida, www.mangold.se.

Informationsläckor och rykten
Informationsläckor förebyggs genom att informa-
tionsmottagaren medvetandegörs om att den lämna-
de informationen är konfidentiell. Loggbok skall föras 
över de personer som tar del av konfidentiell infor-
mation i samband med viktiga affärshändelser. Verk-
ställande direktören ansvarar för loggboken. Bolaget 
har som policy att inte kommentera rykten.

Finansiell kontroll 
Bolaget är utsatt för riskexponering relaterad till 
bland annat likvida medel, kundfordringar, leveran-
törsskulder och lån. Riskerna utgörs främst av ränte-
risker avseende likvida medel och lån samt kreditris-
ker hänförliga till kundfordringar. Styrelsen och den 
verkställande direktören för Bolaget erhåller regel-
bundet rapporter över Bolagets finansiella situation 
och följer kontinuerligt upp dess riskexponering.

Certified Adviser och likviditetsgarant
Bolaget har utsett Erik Penser Bankaktiebolag till 
Certified Adviser och likviditetsgarant. Erik Penser 
Bankaktiebolag ägde vid tidpunkten för Bolagsbe-
skrivningens avgivande inga aktier i Mangold. 
 

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION
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Mangold AB 
 
Besöksadress: Engenbrektplan 2, 114 34 Stockholm 
Postadress: Box 55691, 102 15 Stockholm 
Telefon: 08-503 01 550 Mail: Info@mangold.se 

Delårsrapport januari-mars 2012 

 
 
 

JANUARI  – MARS 2012 
  

Rörelsens intäkter 34,3 (20,5) mkr 
Resultat före skatt 5,0 (2,1) mkr 
Resultat per aktie 8,28 (3,63) kr 

Eget kapital per aktie 109,6 (98,3) kr 
Tillgångar under förvaltning 1 457,5 (475,2) mkr 

 
 
 

Kommentarer från Verkställande Direktören: 
Trots fortsatt skuldkris och turbulenta börser är Mangolds resultat för första kvartalet 2012 det bästa första 
kvartalet i firmans historia. Under kvartalet genomfördes en större institutionell affär som självklart bidragit 
till denna utveckling, men även exklusive denna affär hade utvecklingen varit mycket god. Vi har under en 
längre period arbetat med att bredda vår produktportfölj vilket börjar att få genomslag under första 
kvartalet. 
 
Aktiviteten på samtliga affärsområden är fortsatt god med hög efterfrågan på Mangolds tjänster och 
produkter. Första kvartalet har överträffat våra högt ställda förväntningar vilket har stärkt oss i vår 
uppfattning om att både intäkter såväl som resultat kommer att förbättras under 2012. 
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Kvartal 1 - 2012 

KONCERNEN 
 

Kvartalsredovisningen redovisas i enlighet med  
IFRS. Nedan uppställningar visar på hela 
koncernens ställning per angivet slutdatum. 
 

RÖRELSENS INTÄKTER 
Rörelsens intäkter uppgick till 34,3 (20,5) mkr, vilket 
är en ökning med 67,3 procent jämfört med samma 
period föregående år. Rörelseintäkterna fördelas 
mellan affärsområdena så att Aktiehandel står för 
4,4 (4,9) procent, Corporate Finance 12,6 (16,5) 
procent, Emissionstjänster 6,9 (14,7) procent, 
Kapitalförvaltning 72,2 (58,9) procent och Market 
Making 3,9 (5,0) procent. 
  

RÖRELSENS KOSTNADER 
Rörelsens kostnader uppgick till 27,8 (18,3) mkr, en 
ökning med 51,9 procent jämfört med föregående år.  
 

RÖRELSERESULTAT 
Rörelseresultatet uppgick till 6,5 (2,2) mkr, 
motsvarande en rörelsemarginal om 18,9 (10,7) 
procent. Vinst per aktie uppgick till 8,28 kr (3,63) för 
perioden. 
 

BONUS 
Avsättning till bonus uppgick till 1,4 (0,0) mkr. 
 

FINANSIELL STÄLLNING 
Per den 31 mars 2012 uppgick det egna kapitalet i 
koncernen till 48,6 (43,6) mkr, vilket motsvarar 
109,64 (98,33) kr per aktie, och likvida medel 
uppgick till 106,7 (31,2) mkr.  
 

ÖVRIGT 
Antalet anställda uppgick till 45 (39). Under kvartalet 
gjorde Mangold 20 372 (13 705) avslut. 
Inga transaktioner med närstående har skett under 
perioden. 
 

AFFÄRSOMRÅDEN 
 

AKTIEHANDEL 
Kvartalet kännetecknades av relativt lägre 
omsättning på börsen, vilket har slagit mot 
aktiehandeln. Det totala antalet depåkunder uppgick 
till 2 607 (1 162) stycken med ett sammantaget 
depåvärde om 1 457,5 (475,2) mkr.  
Rörelseintäkterna för Aktiehandel uppgick till 1,5 
(1,0) mkr. Rörelseresultatet för affärsområdet 
uppgick till –0,8 (-0,7) mkr.  
 
 

 

CORPORATE FINANCE 
Rörelseintäkterna för Corporate Finance uppgick till 
4,3 (3,4) mkr. Rörelseresultatet för affärsområdet 
uppgick till 1,3 (0,1) mkr.  
Vid utgången av kvartalet var Mangold Certified 
Adviser för 20 (21) bolag listade på Nasdaq OMX 
First North. 
 

EMISSIONSTJÄNSTER 
Under kvartalet genomfördes 19 (28) transaktioner, 
vilket motsvarar 9,6 (15,1) procent av samtliga 
emissionstransaktioner i Euroclear Sweden. 
Rörelseintäkterna för Emissionstjänster uppgick till 
2,4 (3,0) mkr. Rörelseresultatet för affärsområdet 
uppgick till 0,7 (1,6) mkr. 
 

KAPITALFÖRVALTNING 
Under kvartalet genomfördes totalt 2 publika 
emissioner och flertalet private placements. Under 
kvartalet har man placerat en nominell volym 
överstigande 490 mkr. 
Rörelseintäkterna för Kapitalförvaltningen uppgick 
till 24,8 (12,1) mkr. Rörelseresultatet för 
affärsområdet uppgick till 5,8 (1,6) mkr. 
 

MARKET MAKING 
Aktiviteten har ökat under det senaste kvartalet för 
de mindre bolagen på börsen, som ett led av den 
oroliga marknaden. Genom fortsatt god kontroll på 
exponering och risk, har Mangold klarat av att sköta 
sina åtaganden på ett bra sätt. 
 

Vid utgången av kvartalet hade Mangold 56 (32) 
uppdrag där man agerat market maker eller där 
bolaget var upptaget för handel på Mangoldlistan. 
 

Rörelseintäkter för Market Making uppgick till 1,4 
(1,0) mkr. Netto av finansiella transaktioner uppgick 
till 0,0 (0,1) mkr. Rörelseresultatet för affärsområdet 
uppgick till -0,1 (-0,1) mkr.  
 
 
Inga väsentliga händelser har skett efter periodens 
utgång. 
 
 
Rapporten har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisorer. 
  
Stockholm den 19 april 2012 
Per-Anders Tammerlöv, VD 
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Kvartal 1 - 2012 

Res ultaträkning	  (mkr)

Kv1	  2012 Kv1	  2011 Helår 	  2011

Provis ions intäkter 34,0 20,6 92,9

Provis ions kos tnader -‐ 0,2 -‐ 0,2 -‐ 0,5
Ränteintäkter 0,7 0,6 2,6
Räntekos tnader -‐ 0,1 -‐ 0,1 -‐ 0,1

Nettores ultat	  av	  finans iella	  trans aktioner -‐ 0,1 -‐ 0,4 -‐ 1,4
Övr iga	  rörels eintäkter 0,0 0,0 0,0
S UMMA	  RÖRE L S E INTÄKTE R 34,3 20,5 93,5

Allmänna	  adminis trations kos tnader -‐ 28,9 -‐ 17,9 -‐ 83,7

Av-‐ 	  och	  neds kr ivningar -‐ 0,4 -‐ 0,5 -‐ 1,9
Övr iga	  rörels ekos tnader 0,0 0,0 0,0

S UMMA	  KOS TNADE R -‐ 29,3 -‐ 18,4 -‐ 85,6

RÖRE L S E RE S UL TAT 5,0 2,1 7,9

S katt	   -‐ 1,4 -‐ 0,6 -‐ 2,3

RE S UL TAT	  E FTE R	  S KATT 3,6 1,5 5,6

Utveckling	  Provis ions netto	  (mkr)
Affärs områden Kv1	  2012 Kv1	  2011 Helår 	  2011

Aktiehandel 1,0 0,6 3,4

Corporate	  Finance 4,5 3,9 20,7
E mis s ions tjäns ter 2,3 3,0 10,1
Kapitalförvaltning 24,7 12,0 54,0

Market	  Making 1,3 0,9 4,2
S UMMA	  AFFÄRS OMRÅDE N 33,8 20,4 92,4

Res ultaträkning	  (mkr)

Utveckling	  per 	  kvartal Kv1	  2012 Kv4	  2011 Kv3	  2011 Kv2	  2011 Kv1	  2011

Provis ions netto 33,8 22,3 15,0 34,7 20,4
Räntenetto 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5

Nettores ultat	  av	  finans iella	  trans aktioner -‐ 0,1 -‐ 0,3 -‐ 0,7 0,0 -‐ 0,4
Övr iga	  rörels eintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
S UMMA	  RÖRE LS E INTÄKTER 34,3 22,8 14,9 35,3 20,5

S umma	  kos tnader ,	  exkl	  bonus -‐ 29,3 -‐ 21,1 -‐ 14,4 -‐ 26,9 -‐ 18,3
RÖRE LS ERE S ULTAT	  INNAN	  BONUS 5,0 1,7 0,5 8,4 2,2

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2012
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Kvartal 1 - 2012 

Kas s aflöde	  (mkr)

Mar 	  2012 Mar	  2011 Helår 	  2011

Res ultat	  efter 	  finans iella	  pos ter 5,0 2,2 7,8
J us ter ingar 	  för 	  pos ter 	  s om	  inte	  ingår 	  i	  kas s aflödet,	  m.m. 0,4 0,6 0,9

Betald	  s katt -‐ 1,6 -‐ 0,2 0,0
KAS S AFLÖDE 	  FRÅN	  DEN	  LÖPANDE 	  VERKS AMHETEN 3,8 2,6 8,7

Ökning(-‐ )/Mins kning(+)	  av	  varulager 0,8 0,5 -‐ 0,8
Ökning(-‐ )/Mins kning(+)	  av	  rörels efordr ingar -‐ 11,9 -‐ 7,1 -‐ 2,2
Ökning(+)/Mins kning(-‐ )	  av	  rörels es kulder 37,4 20,8 72,8
KAS S AFLÖDE 	  FRÅN	  FÖRÄNDRINGAR	  I	  RÖRES LEKAPITAL 26,3 14,2 69,8

Förvärv	  av	  immater iella	  anläggnings tillgångar -‐ 0,2 -‐ 0,2 -‐ 0,1
Förvärv	  av	  mater iella	  anläggnings tillgångar -‐ 0,1 -‐ 0,1 -‐ 0,3
Inves ter ingar 	  i	  finans iella	  tillgångar -‐ 10,3 -‐ 1,3 -‐ 3,6
KAS S AFLÖDE 	  FRÅN	  INVES TERINGS VERKS AMHETEN -‐ 10,6 -‐ 1,6 -‐ 4,0

Utdelning 0,0 0,0 -‐ 2,7
KAS S AFLÖDE 	  FRÅN	  FINANS IERINGS VERKS AMHETEN 0,0 0,0 -‐ 2,7

Per iodens 	  kas s aflöde 19,5 15,2 71,8
L ikvida	  medel	  vid	  per iodens 	  bör jan 87,8 16,0 16,0

L ikvida	  medel	  vid	  per iodens 	  s lut 106,6 31,2 87,8

Nyckeltal

Mar 	  2012 Mar	  2011 Helår 	  2011

Avkas tning	  på	  E get	  Kapital 14% 14% 13%

S oliditet 26% 49% 31%

Kapitalbas ,	  mkr 16,4 14,8 16,4

Antal	  Certified	  Advis ors 20 21 21

Antal	  uppdrag	  MM	  &	  MGF 56 32 51
Rörels emarginal 19% 11% 14%
Antal	  Utes tående	  Aktier 443	  395 443	  395 443	  395
Genomsnittligt	  Antal	  Utes tående	  Aktier 443	  395 443	  395 443	  395
Antal	  Ans tällda 45 39 45
Res ultat	  per 	  Ans tälld,	  kr 81	  889 39	  722 128	  074
Intäkt	  /	  Kos tnad	  Ratio 124% 112% 116%

Vins t	  /	  Aktie	  ,	  kr 8,3 3,6 12,8

E get	  Kapital	  /	  Aktie	  ,	  kr 109,6 98,3 101,2
Antal	  Depåer 2	  607 1	  162 2	  337

As s et	  under 	  Management,	  mkr 1	  457,5 475,2 1	  214,6

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2012
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Mangold AB 
 
För mer information  kontakta:  
Per-Anders Tammerlöv , Verkställande Direktör, 08-50301550 
 

Kvartal 1 - 2012 

 
 
 
 

Q2-rapport 16 augusti 2012 
Q3-rapport 31 oktober 2012 
Q4-rapport 31 januari 2013 

Kapitaltäckning	  (mkr)

Mar 	  2012 Mar	  2011 Mar	  2012 Mar	  2011

E get	  Kapital 55,6 53,4 48,6 43,6
Immater iella	  anläggnings tillgångar -‐ 1,0 -‐ 1,0 -‐ 28,5 -‐ 28,8

S UMMA	  KAP ITAL BAS 54,6 52,4 16,4 14,8

Kapitalkrav	  för 	  kreditr is k 4,7 2,7 3,8 2,5
Kapitalkrav	  för 	  finans iella	  ins trument 0,4 0,5 0,4 0,5
Kapitalkrav	  för 	  operationell	  r is k 9,1 6,1 10,5 7,4

S UMMA	  MINIMIKAP ITAL KRAV 14,2 9,3 14,7 10,4

Övers kott	  av	  kapital 40,4 43,2 1,7 4,3

KAP ITAL TÄCKNINGS KVOT 3,85 5,66 1,12 1,42

Mangold	  Fondkommis s ion	  AB Finans iell	  Företags grupp

Redogörels e	  för 	  förändr ing	  i	  eget	  kapital	  (mkr) Balans erade	  
Övr igt	  tills kjutet vins tmedel	  inkl S UMMA

Aktiekapital kapital årets 	  res ultat EGET	  KAP ITAL

INGÅENDE 	  BALANS 	  PER	  1	  J ANUARI	  2011 0,4 27,5 14,0 41,9

Utdelning 0,0
Årets 	  totalres ultat 1,5 1,5
UTGÅENDE 	  BALANS 	  PER	  31	  MARS 	  2011 0,4 27,5 15,5 43,4

INGÅENDE 	  BALANS 	  PER	  1	  J ANUARI	  2012 0,4 27,5 17,0 44,9

Utdelning 0,0
Årets 	  totalres ultat 3,6 3,6
UTGÅENDE 	  BALANS 	  PER	  31	  Mars 	  2012 0,4 27,5 20,6 48,5

Balans räkning	  (mkr)

Mar 	  2012 Mar	  2011 Helår 	  2011

TILLGÅNGAR

Mater iella/immater iella	  anläggnings tillgångar 30,1 30,6 30,2
Kundfordr ingar 	  och	  andra	  oms .	  tillgångar 43,7 24,2 26,2
Kas s a,	  bank	  och	  andra	  finans iella	  tillgångar 110,6 34,2 87,8
S UMMA	  TILLGÅNGAR 184,4 89,0 144,2

S KULDER	  OCH	  EGET	  KAP ITAL

E get	  kapital 48,6 43,6 44,9
Leverantörs s kulder 	  och	  övr iga	  kortfr .	  s kulder 135,7 45,4 99,4

S UMMA	  S KULDER	  OCH	  EGET	  KAP ITAL 184,4 89,0 144,2
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HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

De delar i nedan angivna dokument som införlivas i Bolagsbeskrivningen genom hänvisning är delar av Bolags-
beskrivningen. Nedan angiven information som del av följande dokument skall anses införlivade i Bolagsbe-
skrivningen genom hänvisning. Informationen, till vilken hänvisning sker, skall läsas som en del av Bolagsbe-
skrivningen. Informationen finns tillgänglig i elektronisk form på Mangolds hemsida, www.mangold.se, eller kan 
erhållas av Bolaget i pappersformat vid Bolagets kontor i Stockholm. Adress till Mangold återfinns i slutet av 
Bolagsbeskrivningen.

Information Källa

Förvaltningsberättelser, reviderade resultat- och balansräkningar, 
kassa flödesanalyser och noter för räkenskapsåren 2011, 2010 och 2009

Årsredovisning 2011, sid. 1-40
Årsredovisning 2010, sid. 1-40
Årsredovisning 2009, sid. 1-47

Revisionsberättelser för räkenskapsåren 2011, 2010 och 2009

Årsredovisning 2011, sid. 45
Årsredovisning 2010, sid. 42
Årsredovisning 2009, sid. 52

Handlingar införlivade 
 genom hänvisning
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Adresser

Bolaget
Mangold AB (publ)
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Tel: +46 8 50 30 15 50
Fax: +46 8 50 30 15 51
www.mangold.se
info@mangold.se

Legal rådgivare
Baker & McKenzie Advokatbyrå KB
Box 180
Vasagatan 7
101 23 Stockholm
Tel: +46 8 5661 7700
Fax: +46 8 5661 7799
www.bakermckenzie.com
stockholm@bakernet.com

Certified Adviser 
Erik Penser Bankaktiebolag
Biblioteksgatan 9
Box 7405
103 91 Stockholm
Tel: +46 8 463 80 00
Fax: +46 8 678 80 33
www.penser.se 
info@penser.se 

Revisor
KPMG AB
Tegelbacken 4A
Box 16106
103 23 Stockholm
Tel: +46 8 723 91 00
Fax: +46 8 10 52 58
www.kpmg.com
info@kpmg.se

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Box 7822
Regeringsgatan 65
103 97 Stockholm
Tel: +46 8 402 90 00






