SCANDINAVIAN CREDIT FUND I AB (publ)

TILLÄGGSPROSPEKT
till grundprospekt avseende program för kapital- och vinstandelslån emitterade av Scandinavian Credit
Fund I AB (publ) samt handel med dessa på NGM godkänt av Finansinspektionen den 23 januari
2018
den 29 oktober 2018

TILLÄGGSPROSPEKT
Tillägg den 29 oktober 2018 till grundprospekt avseende Scandinavian Credit Fund I AB:s
(publ)("Fonden") program för kapital- och vinstandelslån i svenska kronor.
Detta tilläggsprospekt ("Tillägget") är ett tillägg till, och ska läsas tillsammans med, grundprospekt
daterat den 23 januari 2018 (diarienummer 18-587) och med tilläggsprospekt daterade den 5 mars
2018 (diarienummer 18-3865) respektive 2 augusti 2018 (diarienummer 18-14002), godkända och
registrerade av Finansinspektionen samt offentliggjorda den 23 januari 2018, den 5 mars 2018
respektive den 2 augusti 2018 (tillsammans benämnda "Grundprospektet").
Tillägget har upprättats på grund av att: (a) Fonden avser utöka erbjudandet till Norge och Finland
genom passportering, samt att (b) Fonden har sagt upp avtalet med Mangold Fondkommission AB
avseende uppdraget som marknadsgarant. Istället har Fonden valt att uppdra åt ABG Sundal Collier
ASA ("ABG") att vara marknadsgarant för Fondens instrument. Från och med den 1 november 2018 är
det således ABG som har åtagit sig att under normala marknadsförhållanden erbjuda köp- respektive
säljkurser. Mangold AB är dock fortfarande en större aktieägare i Fonden genom indirekt ägande.
Tillägget har upprättats i enlighet med 2 kap 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella
instrument, och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 29 oktober 2018, samt
offentliggjorts på Fondens hemsida samma dag.
De termer som används i detta tilläggsprospekt ska ha samma betydelse som i Grundprospektet.
Grundprospektet och tilläggsprospekten finns tillgängliga i elektroniskt format på Fondens hemsida:
www.kreditfonden.se. Investerare har rätt att kostnadsfritt på begäran få en papperskopia av
prospektet genom att kontakta Fonden.
Investerare som, innan detta Tillägg har offentliggjorts, har gjort en anmälan om eller på annat sätt
samtyckt till köp eller teckning av de överlåtbara värdepapper som omfattas av Grundprospektet, har
rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två (2) arbetsdagar från offentliggörandet av
detta Tilläggsprospekt. Sista dagen för återkallelse är därmed onsdagen den 31 oktober 2018.
Återkallelse ska ske skriftligen till Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm.
Investerare som har anmält sig för teckning via förvaltare ska kontakta förvaltaren gällande
återkallelse. Anmälan som inte återkallas inom föreskriven tid förblir bindande. Investerare som har
anmält sig och som önskar kvarstå vid sin teckning behöver inte vidta några åtgärder.
Genom Tillägget ersätts innehållsförteckningens punkt 10 med följande text:
SKATTEFRÅGOR
Genom Tillägget ersätts texten vid följande punkter i Grundprospektets sammanfattning med
följande text:
B.16

D.3

Ägande och
kontroll av
Fonden

Huvudsakliga
risker avseende
värdepapperet

Fonden ägs till hundra (100) procent av Ägarbolaget vars säte är i
Stockholm. Ägarbolaget ägs till 29,62 procent av Peter Norman och till
30,46 procent av Fredrik Sjöstrand, vars ägande innebär kontroll över
Fonden. Därutöver äger Mangold AB 24,55 procent av aktiekapitalet
och rösterna i Ägarbolaget, vilket inte innebär kontroll över
Ägarbolaget.
Fondens och Ägarbolagets styrelseledamöter Michael Gunnarsson och
Per Friman äger 8,35 procent respektive 3,12 procent av aktiekapitalet
och rösterna i Ägarbolaget. Sådant ägande innebär inte kontroll över
Ägarbolaget.
Potentiella investerare ska vara medvetna om att en investering i
Fonden och Vinstandelslånen som erbjuds genom Grundprospektet
innebär en betydande risk. Nedan framgår de huvudsakliga risker som
har identifierats i Fondens verksamhet. (i) Investering i Vinstandelslån
ska i första hand ses som en investering på tre till tio års sikt.
Vinstandelslånen är dock fritt överlåtbara i enlighet med gällande rätt
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uppställer. Vinstandelslånen är noterade på NGM-NDX och kurssätts
kontinuerligt. ABG har anlitats som marknadsgarant och kommer under
normala
marknadsförhållanden
att
ställa
priser
till vilket
Vinstandelslånen kan köpas eller säljas av ABG. Fonden avser
därutöver att erbjuda möjlighet till teckning och inlösen månadsvis per
varje första bankdag i månaden, med undantag för köp under den
månad när ingen emission görs. Det finns dock risk att
avyttringsmöjligheten försämras om Fonden inte lyckas att attrahera
tillräckligt kapital då det inte finns tillräckligt många köpare av
instrumentet.
(ii) Vinstandelslånen är relativt nyemitterade
värdepapper som fortfarande har en begränsad spridning. Även om ett
antal emissioner har genomförts finns det för närvarande begränsad
etablerad handel av Vinstandelslånen. Det finns därför en risk att
likviditeten i Vinstandelslånen är låg. Detta kan bland annat innebära
att Vinstandelslånen inte omsätts dagligen och att Vinstandelslånen
säljs till en nivå som understiger emissionspriset. Om likvid handel inte
blir varaktig eller uppnår vissa förväntade volymer kan det medföra
svårigheter
för
Vinstandelslånsinnehavare
att
avyttra
sina
vinstandelslån. I händelse av diverse händelser hos Fondens
låneobjekt, som exempelvis sådana yttre omständigheter som
kredithändelser, globala konflikter, statskonkurser, som har inverkan på
Fondens värde på ett betydande sätt kan likviditeten i Fonden påverkas
på ett negativt sätt, vilket kan innebära att det finns risk att en
investerare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. (iii) I
Marknadsvärdet hos Vinstandelslånen kommer att fluktuera till följd av
bland annat faktiska och förväntade variationer i portföljens värde och
avkastning, regelförändringar, exempelvis LAIF, på den marknad som
Fonden verkar inom, det allmänna konjunkturläget och andra faktorer.
Det finns därför risk att investeraren inte kan avyttra Vinstandelslånen
till ett pris som innebär positiv avkastning för investeraren. (iv)
Vinstandelslånen är anslutna till Euroclear Swedens kontobaserade
system varför inga fysiska värdepapper har givits ut eller kommer att
ges ut. Clearing och avveckling vid handel med Vinstandelslånen samt
betalning av ränta och återbetalning av kapitalbelopp genomförs inom
Euroclear Swedens system. Fonden kommer att fullgöra sina
betalningsförpliktelser gentemot innehavarna av Vinstandelslånen
genom att göra betalningar till Euroclear Sweden för vidarebefordran till
de betalningsmottagare som följer av de allmänna villkoren.
Investerarna är därför beroende av funktionaliteten i Euroclear
Swedens system för att erhålla betalningar. Bristande funktionalitet i
Euroclear Swedens system kan innebära att betalningar till
andelsägarna blir försenade och/eller tillkommer fel part. (v) Fonden
kan komma att göra investeringar av viss del av kapitalet i andra
valutor än den svenska kronan. Det finns därför risk att
valutafluktuationer kan påverka Fondens värde på ett negativt sätt. (vi)
Fondens investeringsstrategi innebär en kreditrisk då det alltid finns
risk att det utlånade kapitalet inte återbetalas till Fonden vid utgången
av lånets löptid vilket kan påverka avkastningen. Vid en kraftig
försämring av Fondens ställning, dvs. när en inte obetydlig del av
Fondens värde går förlorat på grund av diverse händelser, finns en risk
att Fonden blir oförmögen att uppfylla sina förpliktelser enligt de
investeringsavtal som ingås med Vinstandelslånehavarna. (vii)
Vinstandelslånens värde är i stor utsträckning beroende av ett antal
olika faktorer. En av dessa faktorer är marknadens allmänna
räntenivåer, varför investerare i Vinstandelslånen bör vara medvetna
om att utvecklingen av avkastningen kan påverkas negativt av
förändringar av räntenivåer på de marknader där Fonden och
låntagarna är verksamma. Som anförts ovan är dessutom direktlån till
små och medelstora företag en relativt ny företeelse i Europa.
Framväxten av aktörer som tillgodoser den typen av lån kan även bidra
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E.3

Erbjudandets
form och villkor

till att räntorna på dessa krediter sjunker då konkurrensen om
låntagarna ökar. Även detta kan innebära att den förväntade
avkastningen på en placering i fonden kan sjunka över tiden. (viii)
Långsiktiga avkastningsmöjligheter på de av Fonden utgivna
Vinstandelslånen är i högsta grad beroende av att Fonden finner nya
utlåningsobjekt som kräver finansiering och som dessutom är lämpliga
utifrån de kraven som Fonden uppställer vad gäller utlåning. Själva
urvalsprocessen är vidare tids- och kompetenskrävande varför en
investerare alltid ska vara medveten om att den förväntade
avkastningen kan bli lägre eller helt utebli då det alltid finns risk att de
investeringsobjekten som finns tillgängliga för en investering är
begränsade till antalet. (ix) Fondens produkt är relativt ny och relativt
okänd för investerare varför det kan innebära svårighet att nå ut och att
attrahera tillräckligt antal investerare. Om Fonden har ett begränsat
investeringskapital kan Fonden tvingas att avstå från vissa
investeringsmöjligheter vilket kan leda till lägre avkastning på det
investerade kapitalet än vad som förväntas. (x) En kraftig nedgång i ett
lands eller en regions ekonomi kan påverka företagens förmåga att
betala ränta och kan även leda till att återbetalning av lånet inte fullgörs
i tid eller uteblir helt. För Fondens del innebär det risk för att Fondens
kapital som investerades genom utlåning inte förblir intakt eller att
avkastningen inte blir så hög som förväntat alternativt uteblir helt. (xi)
Fondens placeringsreglemente är mindre begränsat än för traditionella
fonder, bland annat beträffande möjligheten att använda
derivatinstrument. Syftet med att använda derivat är att kunna hålla en
större kassa än annars för att kunna ha likviditet tillgänglig vid
låneförfrågningar samt eventuella uttag ur fonden. Det finns dock en
risk att användandet av derivat i förvaltningen kan till följd av de
värdefluktuationer som kan uppstå för derivatinstrument få till följd att
avkastningen på Vinstandelslånen påverkas negativt.
Allmänt
Erbjudandet enligt Grundprospektet och Slutliga Villkor avser
Vinstandelslånen som emitteras inom ramen för Programmet och ges
ut till högst 3 miljarder SEK. Erbjudandet riktar sig till investerare i
Sverige, Finland och Norge.
Emittent
Scandinavian Credit Fund I AB (publ), org. nr 559008-0627.
Programmets totala lånebelopp
Högst 3 000 000 000 kronor.
Vinstandelslånen
Erbjudandet avser emission av Vinstandelslån om högst 3 000 000 000
SEK. Dessa är denominerade i SEK, upprättade enligt svensk rätt och
utställda på innehavaren.
Företrädesrätt
Erbjudandet riktar sig till allmänheten utan någon företrädesrätt.
Teckningskurs
Det nominella värdet av varje Vinstandelslån är 1 SEK.
Vinstandelslånet ska initialt tecknas i poster om minst 100 000 stycken
för varje emission. Minsta initiala investering är således 100 000 SEK.
Ett Vinstandelslån med ett nominellt belopp om 1 kr ska i enlighet med
Villkoren tecknas till en teckningskurs (”Teckningsbelopp”) som vid den
emissionstidpunkten när teckning sker motsvarar respektive redan
utgiven Vinstandelslåns Kapitalandel såsom definierat i Villkoren med
tillägg av sådan eventuell upplupen Vinstandelsränta som, om en
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fördelning enligt Villkorens punkt 7.1 (i) och (ii) hade ägt rum vid
emissionstidpunkten, skulle ha tillfallit Vinstandelslånsinnehavarna per
redan utgiven Obligation (”Räntekompensation”).
Fonden har inte uppställt någon övre gräns för en investering i Fonden.
Teckningsperiod
Sista dag för teckning infaller senast fyra (4) Bankdagar inför dagen för
respektive emission, med undantag för emissionen den 1 februari 2018
där teckningsperioden löper från och med den 24 januari till och med
den 25 januari 2018.
Styrelsen har rätt att förlänga eller förkorta teckningsperioden för de
emissioner som genomförs under Programmet.
Tilldelning
Tilldelning av Vinstandelslån ska ske enligt styrelsens bestämmande
inom ramen för Programmets belopp. Tilldelning kan komma att utebli
eller ske till ett mindre belopp än begärt.
Betalning av teckningsbeloppet
Full betalning för tilldelade Vinstandelslån ska erläggas kontant till
Mangold i enlighet med vad som framgår av anmälningssedeln. Full
betalning ska erläggas senast två (2) Bankdagar innan varje emission.
Registrering och leverans
Registrering hos Euroclear Sweden av de för emissionen utgivna
Vinstandelslån beräknas ske inom två veckor efter det att betalning för
dessa erlagts. Leverans av Vinstandelslån sker till anvisat VP-konto
eller värdepappersdepå i Sverige så snart som möjligt efter att
betalningen har registrerats. Resultatet av varje genomförd emission
kommer att offentliggöras på Emittentens hemsida när de nya
Vinstandelslån har registrerats och levererats. Slutliga Villkor avseende
varje genomförd emission ges in till Finansinspektionen efter varje
genomförd emission.
Courtage/avgift
Fonden tar inte ut något courtage på investerat belopp.
En courtageavgift kan dock komma att tas ut av investerare av de
distributörer genom vars försorg Fondens Vinstandelslån försäljs.
ISIN
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E.4

Intressen och
Intressekonflikter
som har
betydelse för
erbjudandet

Övrigt
Teckningsperioden avseende varje emission kan komma att justeras
efter beslut av Fondens styrelse. För det fall teckningsperiodernas
längd ändras kommer tidpunkterna för andra relevanta moment
avseende respektive emission att ändras i erforderlig utsträckning.
Styrelseledamöterna Peter Norman, Fredrik Sjöstrand, Michael
Gunnarsson och Per Friman är aktieägare i Ägarbolaget. De är
därigenom indirekt ägare i Fonden och har därför ett ekonomiskt
intresse som är beroende av erbjudandets framgång, eftersom
Ägarbolaget och dess ägare kan ha ekonomisk vinning av de
kostnader som belastas Fonden.
Mangold AB är aktieägare i Ägarbolaget och därigenom indirekt i
Fonden, och har därigenom ett ekonomiskt intresse som är beroende
av erbjudandets framgång. Mangold har därutöver genom avtal också
åtagit sig att agera emissionsinstitut . Vidare ingår Mangolds VD Per5 (8)

Anders Benjamin Tammerlöv i Ägarbolagets styrelse. Avtalet med
Mangold har upprättats enligt marknadsmässiga villkor och på en icke
exklusiv basis, varför intressekonflikten anses ha hanterats därigenom.
Några övriga intressekonflikter som är av betydelse för erbjudandet har
inte identifierats.
Genom Tillägget ersätts avsnitt 2.2.2, "Handel med vinstandelslånen", sida 29, med följande
text:
2.2.2
Investering i Vinstandelslån ska i första hand ses som en investering på tre till tio års
sikt. Vinstandelslånen är dock fritt överlåtbara i enlighet med gällande rätt.
Vinstandelslånen är noterade på NGM-NDX och kurssätts kontinuerligt. ABG har
anlitats som marknadsgarant och kommer att, under normala marknadsförhållanden,
ställa priser till vilket Vinstandelslånen kan köpas eller säljas av ABG. Fonden avser
därutöver att erbjuda möjlighet till teckning och inlösen månadsvis per varje första
bankdag i månaden, med undantag för köp under den månad när ingen emission görs.
Det finns dock risk att avyttringsmöjligheten försämras om Fonden inte lyckas att
attrahera tillräckligt kapital då det inte finns tillräckligt många köpare av instrumentet.
Genom Tillägget ersätts avsnitt 5.7, "Registrering och leverans, sida 37, med följande text:
5.7
Registrering hos Euroclear Sweden av de för emissionen utgivna Vinstandelslån
beräknas ske inom två veckor efter det att betalning för dessa erlagts. Leverans av
Vinstandelslån sker till anvisat VP-konto eller värdepappersdepå i Sverige, så snart
som möjligt efter att betalningen har registrerats. Resultatet av varje genomförd
emission kommer att offentliggöras på Emittentens hemsida när de nya Vinstandelslån
har registrerats och levererats. Slutliga Villkor avseende varje genomförd emission ges
in till Finansinspektionen efter varje genomförd emission.
Genom Tillägget ersätts avsnitt 6.9, "Emissionsinstitut och marknadsgarant", sida 45, med
följande text:
6.9

Mangold Fondkommission AB, organisationsnummer 556585-1267, är Fondens
emissionsinstitut. Adressen är Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.
ABG Sundal Collier ASA ("ABG") är Fondens marknadsgarant. ABG är ett norskt
aktiebolag med organisationsnummer 883 603 362. ABG står under tillsyn av den
norska finansinspektionen, Finanstilsynet.
ABG har i enlighet med ett uppdragsavtal åtagit sig att tillhandahålla en
andrahandsmarknad för Fondens Vinstandelslån. ABG kommer att under normala
marknadsförhållanden och ordinarie handelstid fortlöpande och för egen räkning
erbjuda köp- och säljkurser.

Genom Tillägget ersätts avsnitt 7.6, "Målgrupp", sida 53, med följande text:
7.6

Fondens verksamhet vänder sig till såväl professionella som icke-professionella
investerare i Sverige, Norge och Finland. Investering i Vinstandelslånen är lämplig för
investerare med placeringshorisont om tre till tio år. Investerare i Andelslånen kan vara
privatpersoner, företag, stiftelser och värdepappersbolag.

Genom Tillägget ersätts avsnitt 9.7, "Väsentliga avtal", sida 63, med följande text:
9.7

Fonden är, såvitt det rör Grundprospektet, inte part i några väsentliga avtal som
väsentligt kan påverka Fondens eller Ägarbolagets förmåga att uppfylla sina
förpliktelser
gentemot
Vinstandelslånsinnehavarna
som
emitterats
enligt
Grundprospektet.
Fonden har i övrigt ingått uppdragsavtal med AIF-förvaltaren, ABG, Mangold,
Euroclear, NGM, PWC, KPMG och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial.
Samtliga avtal utgör sedvanliga uppdragsavtal för Emittentens verksamhet.
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Genom Tillägget ändras avsnitt 9.21, "Intressekonflikter", sida 68, på så sätt att Mangolds roll
som marknadsgarant stryks.
Genom Tillägget ersätts avsnitt 10, "Skattefrågor i Sverige", sida 70, med följande text:
10.

SKATTEFRÅGOR

10.1

INLEDNING
Räntebetalningar och kapitalvinster från Vinstandelslån är föremål för källskatt.
Reglerna skiljer sig åt beroende på vilket land Investeraren är bosatt eller av annan
anledning skattskyldig i. Vad som anges nedan är en sammanfattning av
skattekonsekvenser för Investerare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, Finland
och Norge, om inget annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande
behandla alla skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av erbjudandet.
Den behandlar t.ex. inte regler som gäller för Vinstandelslån som innehas av
handelsbolag eller som utgör lagertillgång i näringsverksamhet.
Särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna kan uppkomma också för andra
kategorier av Investerare. Investerare uppmanas att vid osäkerhet rådfråga en
skatterådgivare, till exempel en revisor eller skattejurist, om de skattekonsekvenser
som kan uppkomma till exempel på grund av utländska regler, skatteavtal eller andra
särskilda regler som är tillämpliga.
Observera att skatteregler och skattesatser kan komma att ändras, och att
informationen nedan endast gäller vid tidpunkten för godkännande av relevant
tilläggsprospekt. Fonden ansvarar inte för eventuella skattekonsekvenser som kan
uppkomma i samband med investering i Vinstandelslån. Fonden är inte ansvarig för
eller på annat sätt skyldig att betala någon skatt, pålaga, kostnad, avgift eller liknande
som kan uppstå för Investeraren på grund av ägarskap, överföring eller utnyttjande av
Vinstandelslån. Investerare svarar för alla sådana utgifter som kan uppstå i samband
med innehavet.

10.2

SVERIGE
Fysiska personer och dödsbon som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas för
kapitalinkomster såsom ränteintäkter och kapitalvinster till en skattesats om för
närvarande 30 procent. Kapitalförluster från Vinstandelslån är avdragsgilla mot annan
inkomst av kapital med vissa begränsningar. För fysiska personer med skatterättslig
hemvist i Sverige och för svenska dödsbon innehålls preliminärskatt av Euroclear.
Beträffande förvaltarregistrerade innehav verkställs avdrag i normala fall av förvaltaren.
För fysiska personer och dödsbon som endast är begränsat skattskyldiga i Sverige
innehålls ingen preliminärskatt. Observera att för mottagare i andra länder gäller även
respektive lands skatteregler.
För svenska aktiebolag beskattas alla kapitalvinster och ränteinkomster i inkomstslaget
näringsverksamhet till en skattesats om för närvarande 22 procent. Kapitalförluster på
Vinstandelslån är normalt avdragsgilla, men avdragsrätten kan under vissa
förutsättningar vara begränsad. Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på vissa
företagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis investeringsfonder och
investeringsföretag. För svenska juridiska personer innehålls ingen preliminärskatt.

10.3

FINLAND
Investerare i Finland beskattas normalt i Finland för kapitalinkomster som har intjänats i
Sverige. För finska juridiska personer med fast driftställe i Sverige kan dock
skattskyldighet i Sverige uppstå, liksom för fysiska personer med koppling till Sverige.
Någon svensk källskatt såsom kupongskatt utgår emellertid inte på ränteinkomster.
Fysiska personer och dödsbon som är skattskyldiga i Finland beskattas för
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kapitalinkomster såsom ränteintäkter och kapitalvinster, med en skattesats som för
närvarande är mellan 30 och 34 procent. Kapitalförluster är normalt avdragsgilla mot
kapitalvinster.
Finska bolag är skattskyldiga i Finland för kapitalinkomster såsom ränteintäkter och
kapitalvinster. Skattesatsen är för närvarande 20 procent på det årliga resultatet.
För Investerare i Finland innehålls ingen preliminärskatt, varken för fysiska eller
juridiska personer.
10.4

NORGE
Investerare i Norge beskattas normalt i Norge för kapitalinkomster som har intjänats i
Sverige. För norska juridiska personer med fast driftställe i Sverige kan dock
skattskyldighet i Sverige uppstå. Någon svensk källskatt såsom kupongskatt utgår
emellertid inte på ränteinkomster.
Fysiska personer som är skattskyldiga i Norge beskattas för kapitalinkomster såsom
ränteintäkter och kapitalvinst vid försäljning eller inlösen av fondandelar. Kapitalförluster
är normalt avdragsgilla mot kapitalvinster.
Norska juridiska personer är skattskyldiga i Norge för ränteintäkter, även sådana som
intjänats i Sverige, till en skattesats som för närvarande är mellan 23 och drygt 30
procent. Observera att Fondens innehav och placeringar kan påverka
skattebehandlingen enligt norsk skattelagstiftning.
För Investerare i Norge innehålls ingen preliminärskatt, varken för fysiska eller juridiska
personer.

10.5

ANKNYTNING TILL USA
USA har särskild skattelagstiftning, Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"),
som medför att betalningar, med eller utan anknytning till USA, under vissa
förutsättningar kan vara föremål för beskattning i USA. Sverige och USA har ingått avtal
för genomförande av FATCA i Sverige, vilket innebär att avdrag för sådan skatt inte
sker.
För Investerare som är skattskyldiga i USA innehålls ingen sådan preliminärskatt,
varken för fysiska eller juridiska personer.

Genom Tillägget ändras kontaktuppgifter, sida 75, så att "Marknadsgarant" stryks, samt att
kontaktuppgifter läggs till enligt följande:
Marknadsgarant

ABG Sundal Collier ASA (org. nr. 883 603 362)
Munkedamsveien 45 E, 7 tr
0250 Oslo, Norge
Box 1444 Vika, 0115 Oslo
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