SID 1

FAQ
TIK-AKTIEN
Vad är aktiebaserad crowdfunding?

På Pepins får alla chansen, oavsett plånbokens storlek,
att investera och bli delägare i spännande tillväxtföretag.
Hos Pepins blir du delägare i tillväxtbolag sida vid sida
och på samma villkor som proffsen.

Är medlemskapet hos Pepins kostnadsfritt?

Ja. Att bli medlem i Pepins är helt kostnadsfritt. Du förbinder
dig inte till något och det är avgiftsfritt att göra investeringar i
nyemissioner.

Hur investerar jag?

Bli kostnadsfri medlem på pepins.com. Välj det företag du är
intresserad av, läs på om bolaget och klicka sedan på investera.
Du får tydliga instruktioner om hur du går tillväga och du kan
göra din första investering på fem minuter.
Betalning sker med kort, via bank¬överföring, swish eller faktura.
Du får en bekräftelse på sajt och via email på din investering.

Kan jag investera åt en minderårig?

Investering å ett barns vägnar är möjlig med föräldrarnas
godkännande.
Så här går du tillväga:
- Ett Pepinskonto öppnas i barnets namn.
- Se rubrikerna Profile och KYC och fyll i dessa så gott det går.
- För att vi ska kunna verifiera kontot behöver en kopia av
ID-handling mailas till info@pepins.com. ID-kopian ska vara
vidimerad av vårdnadshavarna.
- När Pepinskontot är verifierat är investering möjlig.

Vad kan man förvänta sig (och inte) av sin investering?

Generellt går alla investerare in med tro och förhoppning om
att bolaget som söker kapital genom Pepins går en ljus framtid
till mötes och att investeringen ska generera fin avkastning på
sikt. Men man ska samtidigt komma ihåg att det är en risk att
investera i tillväxtbolag och det är inte säkert att man får tillbaka sin insats. Man kan däremot inte bli skyldig pengar, worst
case scenario är att investeringen förfaller värdelös (0kr). Vi råder
dig att läsa igenom memorandum och all övrig information inför
en investering för att bilda dig en egen uppfattning.

Om emission inte når upp till miniminivå, vad händer då?
Om bolaget inte når önskat minimibelopp så avbryts
emissionen och din investering återbetalas.

Är min anmälan bindande?
Ja, en anmälan är bindande.

Var förvaras mina aktier i de bolag jag investerat
i genom crowdfunding?

Du får tillgång till dina aktier via Pepins.com.
De aktier som tecknas genom crowdfunding via Pepins och
som senare handlas på listan Pepins Market, är generellt
registrerade hos NVR (Nordiska värdepappersregistret), vilket
är en aktiebokstjänst. Logga in på pepins.com, se rubrik
My Pepins och Innehav.

Vad är memorandum?

Inför varje emission upprättar bolaget som söker kapital ett så
kallat memorandum. En sammanfattning av bolagets ställning
och position ur många perspektiv samt en redogörelse för vad
bolaget vill göra med det kapital de vill ta in.

Vad är mina skyldigheter eller ansvar som aktieägare?

En investering är bindande, ingen ångerrätt gäller. Du är dock
inte skyldig att engagera dig i bolaget du investerat i eller
bunden till att investera ytterligare kapital om bolaget väljer
att göra ännu en crowdfundingrunda framöver. Du är inte
heller bunden till att behålla innehavet utan kan sälja det
vidare. Som ägare av aktier får du tillgång till information,
såväl allmänna nyheter om bolaget som finansiella rapporter,
via Stakeholders´Club. Via forumet kan delägarna såväl som
bolaget ställa frågor till sina ägare och utnyttja det enorma
kontaktnät de får genom att låta hundratals, kanske tusentals
nya ägare, komma med feedback.

SID 2

FAQ
TIK-AKTIEN
Värdering av bolaget – Hur vet jag vad jag investerar i?
(Due diligence)

Hur registrerar jag mitt bolag och hur investerar via
mitt bolag?

• En finansiell due diligence görs av externa revisionsfirmor
(exempelvis Deloitte, BDO, EY, PWC).
avtal med bolaget och största ägarna för att garantera deras
ansvarsförbindelse gentemot det investeringsmaterial och
uppgifter som lämnats.
• Affärsmässig due diligence görs internt, uppstår ett läge
där Pepins saknar kompetens och erfarenhet av bolagstypen
används personer eller externa partners från vårt nätverk.

Ange bankuppgifter- varför ska jag göra det?

Vad händer efter jag gjort min investering?

Du är inte skyldig att engagera dig i bolaget du investerat i
eller bunden till att investera ytterligare kapital om bolaget
väljer att göra ännu en crowdfundingrunda framöver. Du är
inte heller bunden till att behålla innehavet utan kan sälja
det vidare.

Pepins genomför alltid en grundlig granskning av verksamhet,
räkenskaper och ledning av bolagen som söker kapital genom
crowdfunding. En sådan genomlysning eller företagsbesiktning heter due diligence översatt till engelska.
Mer detaljerat ser vår due diligence ut som följer:

Direkt efter investering ser du din anmälan under rubriken
Emissionsordrar på My Pepins. När bolaget fått in önskat
tillväxtkapital och emissionen har avslutats börjar Pepins med
arbetet kring att färdigställa bolagets Stakeholders´ Club.
Om emissionens miniminivå inte uppnåtts avbryts
emissionen och du får dina pengar återbetalade.

Vad använder bolagen pengarna till?

I memorandum går att läsa om bolagets syfte med
emissionen, som generellt innefattar expansiva planer och
strategier ur såväl kort- som långsiktigt perspektiv.
I Stakeholders´Club kan du hålla dig uppdaterad om bolagets
verksamhet i form av nyheter och finansiella rapporter. Du och
alla andra delägare kan även ställa frågor direkt till bolaget.

Äger jag aktien?

Som investerare sker ditt ägande i bolaget oftast via ett holdingbolag. Detta heter ”Företagets namn’’ Partners Sweden
AB och äger i sin tur aktier i det bolag man vill investera i.
Detta för är att försäkra sig om att alla investerare behandlas
lika, att aktieägaravtal efterlevs och att information om
förändringar i bolaget ges till alla investerare. Det skyddar
dig även vid eventuella negativa händelser.

Genom att maila oss registreringsbevis och kopia på
ID-handling (t.ex. pass, körkort) till info@pepins.com verifierar
vi bolaget på din Pepinsprofil. Därefter är investeringar och
handel i bolagets namn möjligt.

Vid eventuell handel med aktier, köp eller försäljning, eller
utbetalning av utdelning behöver vi i de flesta fall veta ditt
depånummer/VP-kontonummer dit vi ska leverera aktierna
eller ditt bankkontonummer dit vi ska sätta in försäljningslikviden eller utdelningen.

Behöver jag involvera mig i investeringen efter att den
är gjord?

Kan aktierna förvaras på ISK eller KF?

Nej, onoterade aktier får inte förvaras på ISK eller KF.
De kan endast förvaras på traditionellt beskattade
depåer eller VP-konton.

FÖR MER HJÄLP ELLER SUPPORT VID
KÖP AV AKTIER KONTAKTA PEPINS
E-MAIL: info@pepins.com
KUNDTJÄNST: 08 673 17 90

