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Information om Invesdor 

Invesdor är ett företag med verksamhet inom finansteknologi 
(fintech) som fokuserar på digital kapitalanskaffning och 
investeringsbaserad gräsrotsfinansiering, som omfattar 
aktieemissioner och obligationer. Invesdor är en tillhandahållare av 
investeringstjänster vars auktorisation omfattar tillhandahållande av 
investeringsrådgivning, placering av finansiella instrument utan fast 
åtagande, mottagande och förmedling av order, förvaring av 
finansiella instrument samt rådgivning om kapitalstruktur och fusion. 
Invesdor har tillstånd att hjälpa kundföretag i 28 länder i Europeiska 
Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och har verksamhet för tillfället 
i sex länder: Finland, Sverige, Danmark, Norge, Österrike och Tyskland.  

 

Kontaktuppgifter 

Invesdor Oy (Invesdor) 
Salomonsgatan 17 A 
00100 Helsingfors 
Finland 
FO-nummer: 2468896-2 
websida: www.invesdor.com 
info@invesdor.com 
Tel. +358(0)20-735-2590 

 

Tillsyn 

Invesdor står under tillsyn av Finansinspektionen i Finland, 
Snellmansgatan 6, 00101 Helsinki, www. finanssivalvonta.fi. 

Finansinspektionen övervakar Invesdor under licensnumret FIVA 
39/02.02.00/2014. 



 

Kommunikation 

Språk  

Invesdor tillhandahåller tjänster och dokumentation på engelska, 
finska, svenska och tyska. 

Kommunikationen mellan Invesdor och kunderna 

Kommunikation mellan Invesdor och kunderna kan ske via websidan, 
e-mail eller telefon. 

Invesdor godkänner endast uppdrag och order som ges via 
Invesdors websida. 

 

Anknutna ombud 

Invesdor är moderbolaget för Invesdor Group. Följande företag hör till 
Invesdor Group: Invesdor Services Oy (anknutet ombud till Invesdor), 
Finnest GmbH (Österrike, anknutet ombud till Invesdor), Finnest 
Germany GmbH (Tyskland, anknutet ombud till Invesdor) och Finnest 
Slovakia som är ett helt ägt dotterbolag av Finnest GmbH. 

 

Tjänster 

Invesdor tillhandahåller tjänster gällande placering av finansiella 
instrument utan fast åtagande samt mottagande och förmedling av 
order. Invesdor erbjuder för tillfället inte investeringsrådgivning eller 
förvaring av finansiella instrument. 

Placering av finansiella instrument utan fast åtagande 

Invesdor förbinder sig till att erbjuda värdepapper till potentiella 
investerare via den digitala teckningsplattformen som Invesdor 
erbjuder, utan några garantier på grundval av ett fast åtagande.  

Mottagande och förmedling av order 



Tjänsterna tillhandahålls via online plattformen på www.invesdor.com. 
För tillfället kan värdepappren som erbjuds via Invesdors plattform 
vara aktier eller obligationer. Utöver omfattar tjänsterna även Invesdor 
Ownersportal för administration av innehavarregister för värdepapper 
och företagens investerarrelationer samt PaaS för aktörer i branschen 
för finansiella tjänster.  

Lämplighetsbedömning 

Invesdor utför en lämplighetsbedömning på alla investerare som 
investerar via Invesdor. Syftet med bedömningen är att säkerställa att 
det ifrågavarande finansiella instrumentet är lämpligt för 
investeraren. Senast då investeraren investerar för första gången 
måste investeraren svara på några frågor om investerarens 
investeringsbakgrund och kunskaper samt förståelse av det 
ifrågavarande finansiella instrumentet. Om Invesdor på grundval av 
investerarens svar finner ett finansiellt instrument olämpligt för 
investeraren, meddelar Invesdor detta till investeraren. Om 
investeraren ändå vill gå vidare med den ifrågavarande 
investeringen, bör investeraren bekräfta att denna har fått den 
ovannämnda varningen och trots detta vill fortgå med investeringen. 

Som en del av lämplighetsbedömningen ingår ett kvalifikationstest 
som består av frågor gällande egenskaper av de finansiella 
instrument som erbjuds av Invesdor. Alla frågor i testet måste 
besvaras korrekt före en investering kan göras. Investerare kan inte 
investera om en eller fler frågor är fel besvarade. 

Om lagstiftningen i en investerares hemstat kräver att investeraren är 
en professionell investerare för att kunna investera i icke-
börsnoterade investeringsobjekt, måste investeraren genomföra ett 
landspecifikt High Net Worh/Sophisticated/Accredited -test istället för 
kvalifikationstestet. 

Investeraren bör svara på frågorna i relation till 
lämplighetsbedömningen med korrekt, precis och fullständig 
information. 

 



 

 

 

Rapportering till kunder 

Ifall Invesdor innehar kunders medel på kundmedelskontot under en 
längre period än 3 månader, skickas en redogörelse om dessa 
finansiella instrument eller medel till kunden på ett varaktigt medium, 
om inte en redogörelse har tillhandahållits i en annan regelbunden 
rapport. 

Kunderna som har gjort en investering under en investeringsrunda får 
ett e-mejl efter att investeringsrundan har stängts. E-mejlet innehåller 
information om allokeringen av värdepappren och antalet 
värdepapper investeraren erhållit eller information om ifall 
investeraren har blivit utan värdepapper efter allokering vid fall av 
överteckning. 

Invesdor skickar även regelbundet ut ett nyhetsbrev till kunder som 
gett tillstånd för det. 

 

Beskattning 

Beskattning av finansiella instrument påverkas av investerarens 
individuella omständigheter. Investerare bör alltid konsultera den 
lokala skattemyndigheten för att klargöra hur teckning av nya 
värdepapper, utdelning från privata eller icke-börsnoterade företag 
samt vinster från försäljning av privata företag behandlas i 
beskattningen. Invesdor rapporterar inte investerarnas teckningar 
eller avkastning till skattemyndigheterna. Investeraren bär själv 
ansvaret för sin egen skatterapportering.  

 

Kundklassificering 

Invesdors kunder är juridiska och naturliga personer, som gör 
investeringar via Invesdors plattform.  Även Målföretagen som söker 



efter finansiering via plattformen är Invesdors kunder. Invesdor 
erbjuder även PaaS och SaaS -tjänster till företagskunder. 

Invesdor klassificerar sina kunder enligt lagen om investeringstjänster 
(747/2012) i tre olika kategorier: icke-professionell, professionell och 
godtagbar motpart. Syftet med kundklassificeringen är att anpassa 
investerarskyddet till rätt nivå och avgöra Invesdors skyldigheter 
gentemot kunderna i enlighet med kundens individuella behov och 
förutsättningar. 

Majoriteten av Invesdors kunder är icke-professionella kunder. Kunder 
behandlas som icke-professionella kunder om de inte särskilt begär 
att bli behandlade som professionella kunder. Vid en sådan begäran 
ska kunden bekräfta att kunden förstår att denna kommer att förlora 
en del av investerarskyddet samt det skydd ersättningsfonden för 
investerare medför. Invesdor utvärderar även vidare ifall kunden 
uppfyller förutsättningarna för att bli behandlad som en professionell 
kund i enlighet med i lagen om investeringstjänster. 

 

Förvaring och skydd av kundmedel 

Kundernas medel förvaras avskilda från Invesdors, förvaringsbankens 
och förvaringsbankens övriga kunders medel. Invesdor övervakar 
regelbundet att kraven för förvaring av kundmedel uppfylls av banken 
som förvarar kundmedlen. Medel tillhörande Invesdors kunder 
förvaras hos Danske Bank, A/S, Finland Branch.  

Kundmedlen bevaras på ett kundmedelskonto framtill att en 
investeringsrunda avslutas. Beroende på resultatet av 
investeringsrundan kommer kundmedlen antingen överförs till 
Målföretagets bankkonto i enlighet med investerarens order eller 
returneras till investerarens eget bankkonto. 

Invesdor har avtalat med banken om ett kvittningsförbud, enligt vilket 
anspråk som banken kan ha gentemot Invesdor inte kan bli kvitterade 
från kundmedelskontot. Avtalet om kvittningsförbudet är uppgjort för 
att skydda kundmedlen.  



Ett värdepappersföretag kan inte utan ett förhandsgodkännande av 
kunden pantsätta eller överlämna finansiella instrument tillhörande 
kunden eller kundmedel för sin egen eller en annan kunds fördel. 
Invesdor pantsätter eller överlämnar inte kundmedel vidare. 

 

Investerarskydd 

Kundmedel tillhörande icke-professionella kunder står under beskydd 
av ersättningsfonden för investerare. Den kompensation som betalas 
till en investerare ur ersättningsfonden är nio tiondelar (9/10) av den 
fordran som investeraren har gentemot Invesdor, dock inte mer än 
20 000 euro. Ersättningsfonden betalar ut ersättning till investeraren 
ifall Invesdor inte kan fullgöra sina skyldigheter på grund av 
permanent insolvens. Ersättningen utgår inte för förlust som orsakats 
av ändringar i värdepappers värde. 

 

Intressekonflikter 

Allmänt 

Invesdor vidtar rimliga åtgärder för att identifiera och förebygga 
intressekonflikter. Vid identifiering och förebyggning av 
intressekonflikter tas Invesdors storlek samt typen, omfattningen och 
mångfalden av Invesdors affärsverksamhet i beaktande. 

Utövande av affärsverksamhet kan medföra många olika slag av 
intressekonflikter.  Vanligtvis uppstår intressekonflikter när två eller fler 
personer har konkurrerande intressen som kan påverka 
beslutsfattande och en skyldighet till omsorg eller tillit finns mellan 
dessa personer. En arbetstagare kan råka i en intressekonflikt som 
potentiellt kan äventyra arbetstagarens sakkunnighet eller objektivitet 
eller annars förhindra fullgörandet av de uppgifter och ansvar som 
arbetstagaren har gentemot Invesdor. Försummelse att identifiera 
och hantera intressekonflikter kan resultera i olämpliga och negativa 
konsekvenser för Invesdors kunder, Invesdor eller Invesdors 



arbetstagare. Intressekonflikter som är relevanta för Invesdor 
innehåller konflikter som kunde uppstå mellan:  

● Invesdor och en eller fler av dess kunder; 
● en arbetstagare och en kund; 
● en eller fler kunder vid tillhandahållande av tjänster till dessa 

kunder; 
● en arbetstagare och Invesdor; 
● Invesdors enskilda arbetstagare; 
● en aktieägare och Invesdor. 

Typer av intressekonflikter 

Genom hantering av intressekonflikter strävar Invesdor till att Invesdor, 
Invesdors styrelse, verkställande direktören, arbetstagarna eller en 
person med direkt eller indirekt länk genom kontroll till Invesdor (t.ex. 
en aktieägare) eller deras nära familjemedlemmar eller andra 
närstående parter inte: 

● gör ekonomisk vinst eller undviker ekonomisk förlust på bekostnad 
av Invesdor eller dess kunder; 

● har ett intresse för resultatet av en tjänst eller transaktionen som 
skiljer sig från kundens eller Invesdors intresse; 

● har ett ekonomiskt eller annat incitament att föredra; 
● föredrar en kunds eller en kundgrupps intressen över Invesdors 

intressen; 
● föredrar en kunds eller en kundgrupps intressen på bekostnad av 

en annan kunds eller kundgrupps intressen; 
● utför samma verksamhet för Invesdor och för ett annat företag eller 

kund; eller 
● mottar eller kommer att motta ett incitament i samband med 

investeringstjänster, i form av medel, varor eller tjänster andra än 
normala kommissioner eller avgifter för tjänsten från en person 
som inte är Invesdor eller dess investerare. 

Hantering av intressekonflikter 



Invesdor Groups styrelse har godkänt en intressekonfliktspolicy som 
beskriver hur intressekonflikter hanteras så att kunderna behandlas i 
enlighet med kundens bästa intresse. 

Invesdor tillkännager att det inte är möjligt att uteslutande undvika 
intressekonflikter och strävar till att identifiera och förebygga 
situationer där intressekonflikter kan förekomma. Om en 
intressekonflikt inte kan undvikas behandlar Invesdor sina kunder 
ärligt, jämlikt och i enlighet med kundernas bästa intresse. Kunden 
informeras om intressekonfliktens karaktär och grund före 
transaktioner utförs. På grund av karaktären av de tjänster som 
Invesdor tillhandahåller, är intressekonflikter som kan uppstå mellan 
olika produkter, tjänster eller funktioner inte sannolika. 

Om Invesdor inte kan undvika en intressekonflikt, identifieras 
intressekonflikten och meddelas till alla berörda parter. Meddelandet 
innehåller tillräckliga detaljer om intressekonfliktens karaktär och 
åtgärderna som vidtas för att minska riskerna i samband med 
intressekonflikten så att kunden kan göra ett informerat beslut före 
transaktionen utförs. 

Ytterligare information 

På begäran av en kund tillhandahåller Invesdor mer detaljerad 
information om intressekonfliktspolicyn och interna riktlinjer gällande 
intressekonflikter. 

 

Incitament 

Invesdor vidtar rimliga åtgärder för att värdera risker och problem i 
samband med incitament. Huvudsakliga utmaningar relaterade till 
incitament kan ha samband med rättvis och jämlik behandling av 
investerare samt beskattning. En jämlik behandling av kunder samt 
den höga risken på Invesdors tjänster är de huvudsakliga aspekterna 
som värderas vid övervägandet av en förmån. Alla eventuella 
incitament ska tydligt meddelas och kommuniceras och vara 
förmedlade med en varning om att inte grunda ett investeringsbeslut 
på incitamentet utan värdera investeringen utifrån att incitamentet 



inte vore inkluderat. Incitament och effekten av dessa förklaras mer 
detaljerat i pitchtexterna för investeringsrundan samt i samband med 
riskerna i materialet för investeringsrundan. 

Som utgångspunkt bör eventuella incitament vara små och 
beviljandet av dessa bör vara befogat. Tyngdpunkten ligger på 
incitament som kan fås vid en tidig investering istället för vid 
investering med ett stort belopp, t.ex. mängdrabatt. Incitament är alltid 
jämlikt tillgängliga för alla kunder och kunden kan välja att inte motta 
incitamentet.  

Allmänt om incitament betalda åt Invesdor 

Incitament från tredje parter som inte har ett affärsrelaterat intresse 
är allmänt inte ansedda som acceptabla och i princip kan incitament 
från tredje parter endast accepteras om de är konstruerade så att de 
förbättrar kvaliteten av tjänsterna till kunden och inte på något sätt 
försämrar efterlevnad med skyldigheten att handla i enlighet med 
kundens bästa intresse. 

Allmänt om incitament betalda av Invesdor 

Regeln gällande möjliga incitament från tredje parter, som beskrivits 
ovan, gäller även för möjliga incitament från Invesdor till tredje 
parter. 

Invesdor delar inte ut incitament som kontanter, speciellt på grund av 
skattekonsekvenser, och istället delas möjliga incitament ut i form av 
rabatter, presentkort eller motsvarande. 

 

Finder’s Fee 

Finder’s Fee betalas ut till personer som introducerar ett nytt 
Målföretag till Invesdor i de fall det leder till en investeringsrunda. Syftet 
med Finder’s Fee är att uppmuntra personer att introducera nya 
företag till Invesdor med tanken att Invesdor sedan kan erbjuda ett 
brett spektrum av investeringsmöjligheter till dess 
investerargemenskap bland emittenter utan någon länk till Invesdor. 
Enligt finansieringsavtalet ska alla företag som introducerats till 



Invesdor av en Finder minst årligen utfärda rapporter över företagets 
verksamhet på Invesdords plattform.  

För att minimera eventuella intressekonflikter i samband med Finder’s 
Fee ska varje Målföretag godkännas av Invesdors 
investeringskommitté. Medlemmarna av investeringskommittén har 
inga förbindelser till Målföretaget eller personen som introducerat 
Målföretaget. Om potentiella Målföretaget inte godkänns av 
investeringskommittén erläggs ingen Finder’s Fee. Beloppet av 
Finder’s Fee är fastställt på förhand och beror på rundans 
minimibelopp. Finder’s Fee betalas till personen som introducerat 
Målföretaget alltid då Målföretaget godkänns av 
investeringskommittén och finansieringsavtalet har skrivits under. 
Personen som introducerat Målföretaget kommer att få samma 
belopp i Finder’s Fee oberoende av huruvida investeringsrundans 
minimibelopp blir uppfyllt. Därmed har personen som introduceras 
Målföretaget inget intresse att främja finansieringsrundan bland 
potentiella investerare. 

Finder’s Fee grundar sig på ett avtal mellan Invesdor och den juridiska 
eller naturliga personen och därmed gäller skilda villkor på Finder’s 
Fee. 

 

Priser och avgifter 

Invesdor kan ta ut en transaktionsavgift av investerarna. Beloppet av 
transaktionsavgiften beror på betalningssättet som kunden väljer. 
Invesdor tar inte ut några administrativa avgifter. Avkastningen på 
investeringarna tillhör investerarna. 

Avgiften för Målföretag är påverkas av detaljerna i investeringsrundan. 
Invesdors prissättning bygger på tre delar: en fast i förväg betald 
listningsavgift (listing fee), en procentmässig framgångsavgift 
(success fee) och en fast avslutningsavgift då en fullgjord 
finansieringsrunda avslutas (closing fee). 

En teckningsavgift kan tas ut på gjorda investeringar. I de fall en 
teckningsavgift blir tillämplig informeras investerarna om detta i 



villkoren för finansieringsrundan. Beloppet av avgiften bestäms 
separat i villkoren för varje finansieringsrunda.  

 

Risker 

a) Egenskaper och risker relaterade till finansiella instrument 

Det förekommer alltid risker relaterade till att investera i finansiella 
instrument. Risker avser graden av osäkerhet och potentiell 
ekonomisk förlust som ligger i ett investeringsbeslut. Tidigare 
ekonomisk vinst är aldrig en garanti för framtida framgång. Kunden 
är alltid ansvarig för att bära de ekonomiska konsekvenserna av sina 
investeringsbeslut och måste därför bekanta sig med informationen 
om de finansiella instrumenten och de investeringsvillkor som gäller. 

Onoterade tillväxtföretag är högriskinvesteringar. Att göra en 
högriskinvestering innebär risker som att förlora investeringen, brist 
på likviditet, oregelbunden eller sällsynt utdelning och utspädning av 
din insats. 

Det rekommenderas att investerarna bekanta sig med det 
investeringsmål de väljer, minskar riskerna genom att investera i flera 
investeringsmål och balansera sin investeringsportfölj med mer 
likvida investeringar. Invesdor uppmanar också investerarna att vara 
uppmärksamma på Målföretagets specifika riskbeskrivningar, som 
finns inkluderade i Pitch materialet. 

b) Centrala definitioner relaterade till risker 

Med marknadsrisk avses risken orsakad av ekonomisk utveckling 
eller andra händelser som påverkar hela marknaden. 

Likviditetsrisk innebär risken att du inte kan sälja din investering vid 
en viss tidpunkt, eftersom handeln är minimal eller det inte finns 
någon sekundär marknad. 

Med ränterisk avses risken som orsakas av förändrade räntor. Att 
höja räntan sänker marknadspriserna på en fast ränta och en 
sänkning av räntan ökar marknadspriset. 



Emittentrisk avser möjligheten till förändringar i emittentens 
finansiella ställning, vilket kan leda till emittentens insolvens. 

Skatterisk innebär riskerna för förändringar i skatteregleringen eller 
skattesatserna som orsakar ogynnsam beskattning. 

Valutarisk avser den effekt som fluktuationer i valutakurser kan ha 
på värdet på din investering. 

c) Egenskaper och risker relaterade till crowdfunding i allmänhet 
 

Crowdfunding är ett paraplybegrepp som hänvisar till ett sätt att 
samla in pengar från ett stort antal människor, vanligtvis online, med 
hjälp av en offentlig finansieringskampanj. Crowdfunding är en form 
av Crowdsourcing, som hänvisar till att skaffa tjänster, idéer eller 
innehåll från online-communityn. 
 
Kärnan i crowdfunding är tre avgörande aspekter: Investeringar 
kommer från ett stort antal investerare (därav ”crowd”), den 
genomsnittliga investeringen är relativt låg (från hundratals till 
tusentals euro) och investeringarna och insamlingskampanjerna 
sker ofta online. 
 
Crowdfunding kan hänvisa till flera olika typer av insamlingar. 
Invesdor erbjuder crowdfunding av kapital och skuld, som 
tillsammans utgör kategorin för crowdfunding av investeringar. I 
denna typ av crowdfunding är den enhet som söker finansiering alltid 
ett företag, i allmänhet ett aktiebolag. I utbyte mot pengar ger 
företaget investerare aktier i företaget (kapital crowdfunding) eller 
obligationer eller IOU (skuld crowdfunding). För dem som 
tillhandahåller finansiering innebär deltagande i en crowdfunding-
kampanj att göra en investering: det innebär en risk att förlora det 
investerade kapitalet samtidigt som det har potential att tjäna 
pengar. Massfinansiering av kapital och skuldfinansiering passar 
bäst för företag som redan har intäkter och som vill finansiera sin 
tillväxt. På Invesdor fokuserar vi enbart på crowdfunding av aktier och 
crowdfunding av obligationer “Bonder”. 



 
När du gör en investering finns det alltid en risk att förlora pengar. 
Både kapital- och skuldfinansieringsinvesteringar betraktas i 
allmänhet som högriskinvesteringar eftersom investeringarna ofta 
görs i företag i ett tidigt skede. Tillväxtföretag löper en högre risk för 
misslyckande och konkurs jämfört med mer etablerade företag. 
Dessa företag betalar i allmänhet inte utdelning och likviditeten för 
investeringen är låg eftersom värdepappren inte är noterade på en 
marknadsplats. Dessa placeringsrisker är något lägre om 
finansieringsrundan avser en börsintroduktion, eftersom 
börsnoterade aktier betraktas som vanliga investeringsinstrument. 
Investerare bör alltid noga överväga vad de investerar i och investera 
ansvarsfullt. 

 
d) Egenskaper och risker relaterade till skuld crowdfunding 

 

Investeraren blir inte aktieägare i målbolaget och därmed kommer 
de vanligtvis inte att dra nytta av en eventuell ökning av företagets 
värdering. Istället kommer företaget att göra räntebetalningar på 
förutbestämda räntebetalningsdatum under hela låneperioden och 
i slutet av perioden återbetala hela kapitalbeloppet. Invesdor eller 
någon annan part kommer inte i något fall att hållas ansvarigt för 
Målföretagets solvens och investeraren kan förlora det investerade 
kapitalet helt eller delvis. Bonder är högriskinvesteringsprodukter. 

Att förlora det investerade kapitalet och räntan. Målföretaget kanske 
inte kan hålla sig solvent under hela låneperioden, vilket gör det 
möjligt att företaget inte kommer att kunna betala tillbaka det 
investerade kapitalet i slutet av låneperioden. I värsta fall kommer 
investeraren att fungera som en konkursfordring och kanske inte få 
tillbaka kapitalet till fullo. Målföretaget kanske inte heller kan betala 
räntorna. Investeraren är ansvarig för sina investeringsbeslut och 
ingen kommer att kompensera de eventuella förluster som orsakas 
av genomförda investeringar med dålig framgång. 



Dålig likviditet. Likviditet betyder förmågan att konvertera 
investeringen till kontanter. Bonder är per definition överförbara. 
Eftermarknaderna för onoterade värdepapper är dock fortfarande 
ganska tysta och det kan vara svårt att sälja Bonderna. Det är också 
möjligt att du inte alls kan sälja den under lånetiden även om du 
skulle vilja. 

Bonder utan säkerhet. Bonder är vanligtvis osäkrade. Det betyder att 
om ett företag förlorar sin solvens, skyddar inget säkerhet det 
investerade kapitalet eller de obetalda räntebetalningarna, och 
investeraren kan förlora sin investering. Vid insolvens betalas 
säkrade skulder och andra fordringar med förmån innan de osäkra 
och därmed är bondinnehavarna i en svagare position i 
likvidationsordningen. 

Återbetalningsrisk. Målbolaget kan betala tillbaka det lånade 
kapitalet när som helst innan låneperioden är slut och investeraren 
kan inte förhindra detta. Investeraren har dock rätt att få minst 75% 
av räntan, som skulle ha samlats under låneperioden. 

Utlåningskapital för hela låneperioden. Investeraren har inget annat 
sätt att förvandla sin investering till kontanter under lånetiden än att 
sälja bonden. Inlösenklausuler avseende aktieinvestering gäller inte 
för obligationer. 

Ränterisk. Räntesatsen för lånet är förutbestämd och förändringar i 
den allmänna räntenivån kommer inte att påverka det. 

Valutarisk. Valutarisk avser den effekt som fluktuation i valutakurser 
kan ha på värdet av din investering. När du investerar i ett 
erbjudande organiserat i en utländsk valuta utsätts du för valutarisk. 
Beroende på vilken betalningsmetod du valt kan din bank dessutom 
ta ut en valutaomväxlingsavgift enligt deras prissättning. 

 

e) Egenskaper och risker relaterade till konvertibel  
 



Konvertibla obligationer är hybrida värdepapper, som kombinerar 
funktioner i en vanlig Bond (såsom räntebetalningar) med möjlighet 
att konvertera obligationen till aktier i det emitterande företaget vid 
ett senare tillfälle. Invesdor erbjuder två typer av konvertibla 
obligationsprodukter som företag kan emittera i sina 
finansieringsrundor: Classic Convertible Bond för mogna företag och 
Bridge Convertible Bond för tillväxtföretag. 

Vid emission fungerar konvertibel som vanliga obligationer. 
Bondvillkoren beskriver dock hur Bonden kan konverteras till aktier i 
det emitterande företaget. Dessa villkor inkluderar bland annat 
omvandlingspriset som bestämmer antalet aktier som den 
konvertibla obligationen kan omvandlas till (förutbestämt 
konverteringspris eller en procentuell förmån), räntesats, situationer 
när omvandlingen kan äga rum och händelser som kan utlösa en 
automatiserad konverteringsprocess. 

Det är också möjligt att företaget som utfärdade konvertibeln blir 
insolvent, dvs. inte kan fullgöra sina finansiella förpliktelser, eller går i 
konkurs under bondens låneperiod. I sådana fall riskerar investeraren 
att förlora en del eller hela sitt investerade kapital. 

Till exempel, kan det emitterande företaget klara av 
räntebetalningarna ett tag, men sedan bli insolvent och en eventuell 
konkurs. Bondinnehavarna skulle automatiskt omvandla sina bonder 
till aktier. Eftersom företaget i detta scenario skulle gå i konkurs skulle 
dess aktier dock vara värdelösa. De tidigare Bondinnehavarna (nu 
aktieägare) kunde fortfarande behålla alla räntebetalningar de fick 
tidigare men kan förlora obetald upplupen ränta och deras 
ursprungliga investeringsbelopp. 

Konvertibel har vanligtvis ingen säkerhet. Likviditeten är också dålig 
eftersom onoterade värdepapper för närvarande inte har aktiva 
eftermarknader. 

De risker som beskrivs ovan gäller både Classic Convertible Bond och 
Bridge Convertible Bond. 

f) Egenskaper och risker relaterade till aktieinvestering (equity) 



 

Genom att använda Invesdors Service kan en investerare teckna 
aktier i onoterade Målföretag. Aktierna inkluderar normala 
aktieägarrättigheter som anges i lagstiftningen i Måleföretagets 
hemstat, såvida inte annat anges i materialet relaterat till 
finansieringsrundan. 

Oregelbundna eller sällsynta utdelningar. Speciellt i början är det 
inte särskilt sannolikt att Målföretaget betalar utdelning. Att betala 
utdelning beror på de resultat som Målföretaget gör och företag i sin 
tidiga fas investerar vanligtvis möjlig vinst i sin tillväxt. Det är troligt 
att du inte får regelbunden avkastning på investeringen och det är 
möjligt att du inte får avkastning alls. 

Att förlora det investerade kapitalet. Tänk på att majoriteten av 
nystartade företag misslyckas och inte kan nå sina uppsatta mål. Det 
är möjligt att du aldrig kommer att få någon avkastning på din 
investering eller att du förlorar hela det investerade kapitalet eller en 
del av det. Om målbolaget misslyckas kommer ingen att betala 
tillbaka din investering, så du bör aldrig investera mer än vad du är 
redo att förlora och sprida dina risker genom att diversifiera din 
investeringsportfölj. 

Dålig likviditet. Likviditet betyder förmågan att konvertera 
investeringen till kontanter. Aktier är per definition överförbara, även 
om det kan finnas vissa begränsningar för överförbarheten. 
Eftermarknaderna för onoterade värdepapper är dock fortfarande 
ganska tysta och det kan vara svårt att sälja dina aktier eller så 
kanske du inte kan sälja dem alls. 

Utspädning. Utspädning avser minskningen av en investerares 
relativa ägande i ett företag orsakat av att företaget emitterar fler 
aktier eller motsvarande rättigheter. Många målföretag kommer så 
småningom att organisera en andra finansieringsrunda. Din andel i 
företaget kommer att spädas ut om du inte tecknar fler aktier i 
proportion till din befintliga andel, men detta är inte möjligt om 
Målbolaget organiserar en riktad nyemission som överträffar de 
befintliga aktieägarnas företrädesrätt. 



Valutarisk. Valutarisk avser den effekt som fluktuation i valutakurser 
kan ha på värdet på din investering. När du investerar i ett 
erbjudande organiserat i en annan valuta än din egen, utsätts du för 
valutarisk. Beroende på vilken betalningsmetod du valt kan din bank 
dessutom ta ut en valutaväxlingsavgift enligt deras prissättning. 

 

 

Ändringar och uppdateringar 

Informationen som ges här kommer möjligen att ändras tidvis. 
Information om ändringarna kommer att finnas tillgänglig i avsnittet 
Riskvarning på Invesdors hemsida (www.invesdor.com). Ändringar 
och uppdateringar träder i kraft dagen efter publiceringen. 

 


