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Valutamarknaden är världens största finansiella marknad, ett nätverk som består av 
investmentbanker, hedgefonder, centralbanker, företag och länder som reglerar sina 
mellanhavanden. Denna marknad omsätter 12 gång
dagsomsättningen för världens alla aktiemarknader och blir tack vare handels
volymen mindre påverkbar än exempelvis världens olika börser. Vi är verksamma 
med vår algoritmiska multistrategiförvaltning på denna marknaden 24 timmar/
dygn och dessutom helt utan mellanhänder. 

er mer än den genomsnittliga
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Trading Times Hedge Nordic AB är ett dotterbolag till Aktiebolaget Trading Times 
Kapitalinvest som gör det möjligt för alla, både privatpersoner och företag, att vara 
med och ta del av resultaten som kan skapas på den internationella valutamarknaden 
med stöd av robothandel.

Det handlar om en ny ”förpackning” av en redan existerande produkt där man 
kan bli delägare för en bråkdel av det kapital som krävs av våra branschkollegor.

Vi erbjuder ett alternativ till investeringar i fonder, obligationer, råvaror och andra 
finansiella instrument. Som delägare i bolaget får du ta del av vår oberoende 
tradersammansättning bestående av flera oberoende förvaltningsbolag och deras 
olika valutastrategier, vilket ger en stabil avkastning med en förutbestämd och 
begränsad riskexponering. 

Tack vare vår unika affärsidé tillsammans med den senaste tekniken inom 
algoritmisk förvaltning är vår målsättning att nå en hög avkastning med begränsad 
risk för dig som investerare.

Algoritmisk förvaltning – framtidens investering!
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Styrelse och ledning

Patrik Forssell
VD

patrik.forssell@timeskapital.se

Jarl Frithiof
Styrelseordförande

jarl.frithiof@timeskapital.se

Jarl Frithiof, styrelseordförande, tidigare 
chef  för Strategisk utveckling och Globala 
Partners på SAS Cargo och SAS Inter
national i USA, Asien och Europa.

Patrik Forssell, ledamot och VD, har 
arbetat inom SEB och Vattenfall med 
terminssäkring.

Lars-Erik Gustafsson, ledamot, med 
drygt 40 års erfarenhet från Handels
banken samt styrelseuppdrag i flera bolag.

Lars Andersson, advokat vid Oscarsson 
Advokatbyrå AB. Arbetar med allmän 
affärsjuridik, svenskt och internationellt.

Fredrik Åborg, auktoriserad revisor på 
Åborg Revisorer/Allegretto Revision.
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Moderbolaget Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest (5569291460) säljer 
aktier i dotterbolaget Trading Times Hedge Nordic AB (5569291478). Aktier säljs 
i poster om minst 25 Baktier à 255 kr, totalt 6 375 kr. Erbjudandet gäller enbart hela 
aktieposter. Det totala antalet utgivna aktier är 60 000 Baktier och 62 500 Aaktier.

Syftet med erbjudandet är att få en aktiespridning inför den planerade börsintro
duktionen som planeras under 2015. För närvarande är det över 300 delägare i bolaget.

Moderbolaget förbehåller sig rätten att godkänna nya ägare. Efter  godkännande 
meddelas köpare via epost om tilldelningsbeslut. Likvid skall erläggas senast 7 bank
dagar efter att tilldelningsbeslut erhållits.

Aktieutdelningen betalas årligen ut 15 september. För registrereade aktieägare 
den 30/6 2014 föreslår styrelsen en utdelning om 13 kr/aktie. Prognostiserad utdel
ning för 2014/2015 är 13 kr/aktie. Bolaget kommunicerar med delägarna med en 
kvartalsrapport fyra gånger per år, utöver löpande information som är väsentliga 
för bolaget.

Tradingresultat första halvåret 2014 blev 20,8%.

Kontakta oss via info@timeskapital.se eller per telefon 08-510 686 00 om du vill 
veta mer om vår verksamhet.

Erbjudande 
giltigt från 15 juli 2014
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Memorandumets tillgänglighet. Memorandumet finns 
tillgängligt på Bolagets adress.

Dokument som införlivas genom hänvisning. Detta 
Memorandum har upprättats med anledning av försälj
ning av aktier från moderbolaget i bolagets dotterbolag. 
Moderbolaget har varit verksamt i ett år med alla tillhö
rande rättigheter till alla varumärken som bolaget mark
nadsför och företräder.

Information till Investerare. Erbjudandet enligt detta 
Memorandum (”Erbjudandet”) riktar sig inte till allmän
heten i annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte 
heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förut
sätter ytterligare Memorandum, registrering eller andra 
åtgärder än de som följer av svensk rätt. Erbjudandet eller 
andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte dist
ribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet 
kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant 
land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstå
ende kan komma att anses vara ogiltig.

De aktier som omfattas av Erbjudandet har inte registre
rats och kommer inte att registreras enligt United States 
Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller någon 
provinslag i Kanada och får inte utbjudas eller försäljas, 
direkt eller indirekt, inom USA eller i Kanada eller till 
personer med hemvist där annat än i sådana undantagsfall 
som ej kräver registrering enligt Securities Act eller någon 
provinslag i Kanada. De siffror som redovisas i detta Me
morandum har i vissa fall avrundats och därför summerar 
inte nödvändigtvis alltid tabeller exakt. Samtliga finansiella 
siffror är i svenska kronor om inget annat anges. Förutom 
när så uttryckligen anges har ingen information i detta 
Memorandum reviderats eller granskats av revisor. Erbju
dandet och detta Memorandum regleras av svensk rätt. 
Tvist i anledning av Erbjudandet eller detta Memorandum 
ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Finansinspektionen. Memorandumet är undantaget 
från Memorandumskyldigheten enligt ”Lag (1991:980) 
om handel med finansiella instrument, 2. Kap Memo
randum, Erbjudande till allmänheten”. Grunden för 
undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet 
understiger 2,5 miljoner EURO under en tolvmånaders
period. Erbjudandet har inte registrerats eller godkänts av 
Finansinspektionen (”FI”).

Erbjudandet har upprättats med anledning av försäljning 
av aktier i dotterbolag (”Erbjudandet”). Erbjudandet är 
riktad till begränsad krets en så kallad Private Placement. 
Erbjudandet är på exakt samma villkor för såväl aktieäga
re som icke aktieägare.

Privat bolag. Enligt 1 kap 7§ i den nya aktiebolagslagen 
får ett privat aktiebolag eller en aktieägare i ett sådant 
bolag inte sprida finansiella instrument som bolaget har 
gett ut genom annonsering. Ett privat aktiebolag (eller en 

aktieägare i ett sådant bolag) får inte heller på annat sätt 
sprida värdepapper genom att samtidigt erbjuda fler än 
200 personer att teckna eller förvärva sådana. Detta gäller 
inte om erbjudandet enbart riktar sig till en krets som 
i förväg har anmält intresse för sådana erbjudanden så 
länge antalet utbjudna poster inte överstiger 200.

Ett privat bolag kan med andra ord rikta ett investerings
erbjudande till en obegränsad krets ickekvalific rade 
investerare som på förhand har registrerat sitt intresse 
hos exempelvis en finansiell rådgivare för icke publika 
erbjudanden. Erbjudandet riktar sig till aktieägare samt på 
förhand given krets som anmält intresse för icke publika 
erbjudanden.

Framåtriktad information. Detta Memorandum kan 
innehålla framåtriktad information. Sådan information 
är ingen garanti för framtida förhållanden och är föremål 
för ofrånkomliga risker och osäkerhetsfaktorer. Fram
åtriktad information kan urskiljas genom att den inte 
uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden 
eller genom att den kan innefatta ord såsom ”kan”, ”ska”, 
”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”förväntad 
avkastning”, ”förbereds”, ”beräknas”, ”har för avsikt att”, 
”prognostiseras”, ”försöker” eller ”skulle kunna”, eller 
negationer av sådana ord och andra variationer därav eller 
jämförbar terminologi.

Denna framåtriktade information speglar bolagets styrel
ses och företagslednings nuvarande förväntningar baserat 
på idag tillgänglig information och bygger på ett antal 
antaganden som är föremål för risker och osäkerhetsmo
ment som kan vara utanför företagsledningens kontroll. 
Faktiska resultat kan avsevärt komma att avvika från vad 
som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informatio
nen. All framåtriktad information baseras uteslutande på 
de förhållanden som råder vid tidpunkten då den lämnas 
och Bolaget och dess styrelse har ingen skyldighet (och 
frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) att uppdatera 
eller ändra sådan framåtriktad information, vare sig som 
en följd av ny information, nya förhållanden eller något 
annat. All framåtriktad information som kan tillskrivas 
Bolaget eller personer som agerar å dess vägnar är före
mål för de förbehåll som finns i eller som hänvisas till i 
detta avsnitt.

Förutsättningar för Memorandumet
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och sådana uttalanden återspeglar snarare Bolagets bästa 
uppskattningar med utgångspunkt i information som 
erhållits från bransch och affärsorganisationer och andra 
kontakter inom den bransch där Bolaget konkurrerar 
samt information som har publicerats av dess konkurren
ter. Bolaget anser att sådan information är användbar för 
investerares förståelse av den bransch i vilken Bolaget är 
verksam och Bolagets ställning inom branschen. Bolaget 
har emellertid inte tillgång till de fakta och antaganden 
som ligger bakom siffrorna, marknadsinformationen och 
annan information som hämtats från offentligt tillgäng
liga källor. Bolaget har inte heller gjort några oberoende 
verifieringar av den information om marknaden som har 
tillhandahållits genom tredje part, branschen eller allmän
na publikationer.

Även om Bolaget är av uppfattningen att dess interna 
analyser är tillförlitliga, har dessa inte verifierats av någon 
oberoende källa och Bolaget kan inte garantera deras rik
tighet. Varken Bolaget eller dess styrelse tar något ansvar 
för riktigheten i någon marknadsandels eller branschin
formation i detta Memorandum. Bolaget bekräftar 
att den information som tillhandahållits av tredje part 
har återgetts korrekt. Såvitt Bolaget kan känna till och 
försäkra genom jämförelse med annan information som 
offentliggjorts av berörd tredje man – har inga uppgifter 

Tilldelning. Efter Trading Times Kapitalinvests godkän
nande kommer betalningsinstruktioner via epost.

Detta för att modellen med snabbt behov av kapital i 
tradingstrategier ska kunna fungera. Uppgifterna behand
las i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen 
(PUL). Nordiska Värdepappersregistret (NVR) tillhanda
håller aktiebok. Utdrag ur NVR där egna aktieinnehavet 
framgår sänds via epost.

Ansvarsfriskrivning – Force Majeure. Historisk 
avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 
Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest, Trading Times 
Asset Nordic 1 AB eller andra av Aktiebolaget Trading 
Times Kapitalinvests vid varje tillfälle hel eller delägda 
dotterbolag friskriver sig från allt ansvar och är således 
inte på något sätt eller vid något tillfälle ersättningsskyl
digt i händelse av avbrott, driftstörningar, fel, skador m.m. 
som har orsakats av förhållande som är utanför respektive 
bolagskontroll härunder även, översvämningar, brand, 
strejk, krig, terror, arbetsnedläggelse, blixtnedslag, lockout 
eller annan arbetsrättslig incident, överbelastning av nätet, 
fel i andras nätverk, fel hos tredje part, systemkrasch eller 
force majeure eller liknande incidenter mm.
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Bransch och marknadsinformation. Detta Memo
randum innehåller information från tredje part i form 
av bransch och marknadsinformation samt statistik och 
beräkningar hämtade från branschrapporter och studier, 
marknadsundersökningar, offentligt tillgänglig informa
tion samt kommersiella publikationer. Detta gäller även 
de tradingstrategier bolaget använder eller avstått från att 
använda sig av. Viss information i detta Memorandum 
avseende den bransch inom vilken Bolaget verksamhet 
bedrivs är inte baserad på publicerad statistik eller infor
mation från oberoende tredje part. Sådan information 

utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna infor
mationen felaktig eller missvisande.
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garanteras att likviditeten i aktien är eller kommer vara tillräcklig 
eftersom bolaget till en början har relativt få ägare. Om likvidite
ten ej är tillräcklig kan det medföra svårigheter för aktieägare att 
förändra sitt innehav.

7. Framtida utdelningar. Tidpunkten för, och storleken på,
framtida utdelning föreslås av bolagets styrelse och meddelas via 
prognos i detta erbjudande. Styrelsen kommer härvid att väga 
in ett flertal faktorer såsom verksamhetens utveckling, resultat, 
kassaflöden, finansiell ställning och expansionsplaner. Det finns 
risker som kan komma att påverka bolagets verksamhet negativt 
och det finns inga garantier för att bolaget kommer att prestera 
resultat som möjliggör framtida utdelningar.

8. Kontroll över bolaget. Majoriteten av rösterna i Bolaget
kommer efter även efter aktiespridning att innehas av grundar
na. Orsaken till uppdelningen i A och Baktier är att grundarna 
ska kunna ha kontrollen över bolaget under de första så viktiga 
uppbyggnadsåren. 

9. Styrelsens försäkran. Styrelsen för Trading Times Asset
Nordic 1 AB försäkrar att de har vidtagit alla rimliga försiktig
hetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Investerings
memorandumet, så vitt de vet, överensstämmer med faktiska 
förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna 
påverka dess innebörd. Styrelsen ikläder sig inte det ekonomis
ka ansvaret för utfallet av en investering som görs med stöd 
av detta Erbjudande. Även om det är styrelses bedömning att 
den framtidsinriktade informationen är baserad på rimliga 
överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och finansiell 
utveckling komma att väsentligen avvika från förväntningarna. 
En investering i Trading Times Asset Nordic 1 AB är förenad 
med hög risk. Den som överväger att investera i detta Bolag 
uppmanas därför att noggrant studera föreliggande Erbjudande 
i sin helhet.

All information som lämnas i Erbjudandet bör noga övervägas, 
i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som 
framgår i detta avsnitt kallat ”Riskfaktorer” och som beskriver 
de risker som en investering i Bolaget som gäller vid tecknandet 
av aktier det riktade erbjudandet innebär.

Ledningen och styrelsen har i samband med detta Memoran
dums upprättande skaffat utdrag från Rikspolisstyrelsens belast
ningsregister (9 § lagen om belastningsregister 1998:620). Det 
finns inga händelser bokförd på dessa personer mer än någon 
mindre trafikförseelse i ett enstaka fall.
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Nedan redogörs för några av de riskfaktorer som bedöms kunna ha 
påverkan på bolagets framtidsutsikter. Riskerna är ej rangordnade och gör 
ej anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som 
bolaget ej känner till eller som för närvarande inte bedöms vara väsentliga, 
kan komma att utvecklas till faktorer som påverkar bolaget. Utöver 
information som framkommer i Erbjudandet bör därför varje investerare 
göra sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för bolagets 
framtida utveckling samt en allmän omvärldsbedömning.

1. Framtida kapitalbehov & finan ieringsförmåga. Det är
inte säkert att bolaget de närmaste året kan uppnå sin prognos. 
Bolaget kan i framtiden komma att behöva anskaffa ytterligare 
kapital, detta för att tradingstrategierna ska bli mer lönsamma. 
Det kan inte garanteras att anskaffning av externt kapital kan ske 
när behovet uppstår och till villkor som är godtagbara för bola
get och dess aktieägare. Om bolaget upptar finansiering genom 
att emittera nya aktier, sälja aktier i befintliga dotterbolag eller 
andra aktierelaterade instrument kan detta komma att medföra 
utspädningseffekter för bolagens befintliga aktieägare.

2. Beroende av nyckelpersoner. Beroendet av nyckelpersoner
finns under uppbyggnadsfasen av verksamheten. Bolaget är i 
dag och under kommande åren beroende av entreprenörerna i 
bolagsledningen.

3. Försäljningen/Trading. Bolagets affärsmodell bygger på
kunskaper och kontakter vad avser robothandel inom valuta. 
Olika tradingstrategier används för att minimera risk i 
placering-arna. Det finns alltid en risk att målen för tradingen 
inte uppnår förväntade mål vilket medför lägre intäkter än 
prognostiserat för Bolaget.

4. Tillståndspliktig verksamhet. Bolagets verksamhet bygger
på de lagar och regler som stat och myndigheter ställer upp. Det 
finns inga särskilda lagar som gäller bolaget och dess verksam
het. Moderbolaget Trading Times Kapitalinvest har ansökt om 
registrering som AIFFond till FI.

Riskfaktorer

5. B-Aktiens utveckling. Aktieägande är per definition ett
risktagande. Det finns inga garantier för en positiv utveckling av 
aktiens värde. Eftersom en aktieinvestering kan sjunka i värde 
är det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka 
investerat kapital eller något kapital alls.

Priset på aktien påverkas av direkta faktorer som bolagets 
resultat och finansiella ställning, förändringar i ägarnas förvänt
ningar om framtida vinster, utbud och efterfrågan på aktierna, 
men även av omvärldsfaktorer som konjunktur. Investeringar 
i bolaget bör därför föregås av en noggrann analys av bolaget, 
dess konkurrenter och omvärld samt generell information om 
branschen bolaget är verksam i.

6. Likviditet i B-aktien. Bolagets ambition är att ansluta
aktien till lista med orderdriven handel. Det kan däremot inte 
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Besöksadress huvudkontor: 

Trading Times Kapitalinvest AB 

Trädgårdstvärgränd 2

111 31 Stockholm

Postadress:

Trading Times Kapitalinvest 

Box 3389

103 68 Stockholm

Växel: 08531 742 00 

www.timeskapital.se 

info@timeskapital.se

Bankgiro: 186-3109

Bank: Svenska Handelsbanken AB (publ) 

Iban: Handsess

Besöksadress Norge:

Grundingen 6, 0250 Oslo, Norge 

www.timeskapital.se

info@timeskapital.se

Kontaktuppgifter

T
rading T

im
es H

edge N
ordic M

em
orandum

 25 aktier 20140715R
17_2020

2020



SKICKA DIN ANMÄLAN TILL  

Trading Times Kapitalinvest
Box 3389
103 68  STOCKHOLM

Teckningsanmälan om förvärv av aktieposter 
innehållande 25 B-aktier à 255 kr, totalt 6 375 kr
i Trading Times Hedge Nordic AB Org. nr 556929-1478

1. PERSON-/FÖRETAGSUPPGIFTER
Namn Person eller organisationsnummer

Adress Postnummer Ort

Kontonummer inkl. clearingnummer Bank

Telefonnummer Epost

2. VÄLJ ANTAL AKTIEPOSTER

Önskar teckna st aktiepost/er à 6 375 kr/aktiepost. Att betala kr

3. UNDERSKRIFT AV KÖPARE, FIRMATECKNARE
Godkänner villkoren enligt Trading Times Hedge Nordic AB Memorandum 20140715R17_2020

Ort Namnteckning 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Datum Namnförtydligande 

4. FÖRVÄRVET GODKÄNNES
Betalningsinstruktion samt godkännandet av förvärvet översänds via epost

Ort För Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest

……………………………………………………………………………………………………………… 

Datum Namnförtydligande Repr. 
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info@timeskapital.se eller

Vid köp av fler än 3 aktieposter skall inlåning ske om ett minimum av 30.000 kr per aktiepost,
 i enlighet med de separata ränteobligationsvillkor som gäller

2020
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Prioriterad UNIT ränteobligation i Trading Times Hedge Nordic AB 
Trading Times Hedge Nordic AB 556929-1478, ett aktiebolag registrerat i Sverige som bedriver handel med valutor med hjälp 
av avancerade analysverktyg och robothandelstrategier. Emittenten är helt fri från skulder och kostnader såsom lån, löner, 
konsultarvoden, hyror eller andra kostnader betalas av moderbolaget Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest. Långivaren är 
alltid prioriterad vid återbetalning av lån samt ränta. Enda skulder som finns i bolagets bokföring är inlåning från delägare mot 
ränteobligation. Detta erbjudande riktar sig enbart till aktieägare i bolaget. 

Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt bedriva handel för egen räkning med finansiella instrument såsom aktier, valutor 
och råvaror dock ej sådan handel som är tillståndspliktig enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. 

Ränteobligationerna representeras av ”obligationer”, vardera med ett belopp från 30.000 kronor 

 Emittent: Trading Times Hedge Nordic AB, nedan kallat (bolaget). 

 Långivare:  Nedan kallad (långivare) enbart i bolaget registrerade aktieägare. 

 Verksamhet: Handel på den globala valutamarknaden. 

 Obligationerna: Obligationsinlåning med ett inlåningsbelopp från 30.000 kronor/aktiepost. 

 Lånebelopp: SEK 30.000 

 Utgivningsdag:  2015-02-02 

 Ränta: Obligationslånet löper med en årlig ränta på upp till 8 %/år. 

Löptid:   0 (noll) månader med möjlighet att ömsesidigt när som helst säga upp lånet med en 
uppsägningstid  på 12 (tolv) hela kalendermånader. 

Räntebetalningsdag:  I samband med avslut/utbetalning , eller årsvis den 15:e september, räntan beräknas på hela 
kalendermånader.  … 

 Återbetalningsdag:   10 bankdagar efter uppsägningstiden löpt ut. 

Riskbarriär:       Om insatt kapital minskar med 12 % kontaktar bolaget aktuell investerare för besked om 
huruvida utbetalning av resterande belopp skall ske eller om investeraren väljer att låta 
bolaget fortsätta arbeta med resterande belopp. Vid fortsatt trading startas denna riskbarriär 
om med maximalt minus 12 % från kvarvarande kapital. Ingen ersättning, avgifter eller dylikt 
får tas i anspråk av moderbolaget Trading Times Kapitalinvest före aktuell månadsränta 
påförts långivarens behållning.  
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Garantier: Styrelsen garanterar att vid varje tillfälle att bolaget inte har några lån, skulder eller andra 
förbindelser eller avtal som kan utgöra en ekonomisk risk mot bolaget. Undantaget är 
ränteobligationslån enligt detta avtal. Styrelsen garanterar vidare att långivaren vid varje 
tillfälle prioriteras vad det gäller återbetalning av ränta och utlånat kapital. Långivaren 
garanterar att han/hon/företaget har kvar ett innehav av aktier under hel den tid som .. 
kapital är inlånat. 

Tillämpning:  Obligationslånet regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Eventuella tvister eller 
anspråk i anledning av obligationslånet skall avgöras i svensk domstol med Stockholms 
tingsrätt som första instans. 

Courtage:  Inget courtage utgår. 

Sekretess: Varken bolaget eller Nordiska Värdepappersregistret får obehörigen till tredje man lämna 
uppgift om aktieägare och långivare i någon form frånsett vad som är tillåtet enligt 
aktiebolagslagen. 

Riskfaktorer 

Investeringar i företagsobligationer är alltid förenade med risktagande, inklusive risken att förlora värdet av hela investeringen. Ett antal faktorer påverkar och kan 
komma att påverka Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest och dess dotterbolags resultat och finansiella ställning samt obligationerna. I detta avsnitt redovisas och 
nämns ett antal riskfaktorer, både generella risker hänförliga till verksamheten samt huvudsakliga risker förenade med obligationslånet i egenskap av finansiellt 
instrument.  

Riskbeskrivningen syftar till att beskriva de risker som är förknippade med Aktiebolaget Times Kapitalinvest och dess dotterbolag verksamhet och därmed även 
Bolagets möjligheter att infria sina åtaganden i enlighet med villkoren för obligationslånet. 

Potentiella investerare bör noggrant överväga ovanstående riskfaktorer liksom övrig information i detta avtal innan beslut fattas om förvärv av obligationer. En 
investerare måste härutöver, ensam eller tillsammans med sina finansiella och andra rådgivare, beakta en allmän omvärldsanalys, övrig information i erbjudandet samt 
generell information om marknaden. En investerare bör ha tillräckliga kunskaper för att kunna bedöma riskfaktorerna samt tillräcklig finansiell styrka för att kunna 
bära dessa risker. Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest eller dess dotterbolag framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning och därmed även bolagets 
möjligheter att infria sina åtaganden i enlighet med obligationslånet.  

Ort/datum:…………………………….…... 

Inlånat belopp SEK:………………………..  ……………………………………….……. 
Långivare: 

……………………………………………     ……………………………………….……. 
Emittent:Trading Times Hedge Nordic AB 5478
Trading Times Hedge Nordic AB 556929-1478    Namnförtydligande 
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Prioriterad ränteobligation i Trading Times Hedge Nordic AB 
Trading Times Hedge Nordic AB 556929-1478, ett aktiebolag registrerat i Sverige som bedriver handel med valutor med hjälp 
av avancerade analysverktyg och robothandelstrategier. Emittenten är helt fri från skulder och kostnader såsom lån, löner, 
konsultarvoden, hyror eller andra kostnader betalas av moderbolaget Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest. Långivaren är 
alltid prioriterad vid återbetalning av lån samt ränta. Enda skulder som finns i bolagets bokföring är inlåning från delägare mot 
ränteobligation. Detta erbjudande riktar sig enbart till aktieägare i bolaget. 

Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt bedriva handel för egen räkning med finansiella instrument såsom aktier, valutor 
och råvaror dock ej sådan handel som är tillståndspliktig enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. 

Ränteobligationerna representeras av ”obligationer”, vardera med ett belopp från 100.000 kronor 

Emittent: Trading Times Hedge Nordic AB, nedan kallat (bolaget). 

Långivare:  Nedan kallad (långivare) enbart i bolaget registrerade aktieägare. 

Verksamhet: Handel på den globala valutamarknaden. 

Obligationerna: Obligationsinlåning med ett inlåningsbelopp från 100.000 kronor. 

Lånebelopp: SEK 100.000 - 9.000.000 

Utgivningsdag: 2014-07-15 

Ränta: Obligationslånet löper med en årlig ränta på upp till 12 % / år. 

Löptid:   0 (noll) månader med möjlighet att ömsesidigt när som helst säga upp lånet med en 
uppsägningstid  på 6 (sex) hela kalendermånader. 

Räntebetalningsdag:  I samband med avslut/utbetalning , eller årsvis den 15:e september, räntan beräknas på hela 
kalendermånader.  … 

Återbetalningsdag:     10 bankdagar efter uppsägningstiden löpt ut. 

Riskbarriär:       Om insatt kapital minskar med 15 % kontaktar bolaget aktuell investerare för besked om 
huruvida utbetalning av resterande belopp skall ske eller om investeraren väljer att låta 
bolaget fortsätta arbeta med resterande belopp. Vid fortsatt trading startas denna riskbarriär 
om med maximalt minus 15 % från kvarvarande kapital. Ingen ersättning, avgifter eller dylikt 
får tas i anspråk av moderbolaget Trading Times Kapitalinvest före aktuell månadsränta 
påförts långivarens behållning.  

        Inlåning 100.000-499.000 kr 12 %  år 

        Inlåning 500.000-999.999 kr  13 % / år 

        Inlåning överstigande 1.000.000 kr 14 % / år 
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Garantier: Styrelsen garanterar att vid varje tillfälle att bolaget inte har några lån, skulder eller andra 
förbindelser eller avtal som kan utgöra en ekonomisk risk mot bolaget. Undantaget är 
ränteobligationslån enligt detta avtal. Styrelsen garanterar vidare att långivaren vid varje 
tillfälle prioriteras vad det gäller återbetalning av ränta och utlånat kapital. Långivaren 
garanterar att han/hon/företaget har kvar ett innehav av aktier under hel den tid som .. 
kapital är inlånat. 

Tillämpning:  Obligationslånet regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Eventuella tvister eller 
anspråk i anledning av obligationslånet skall avgöras i svensk domstol med Stockholms 
tingsrätt som första instans. 

Courtage:  Inget courtage utgår. 

Sekretess: Varken bolaget eller Nordiska Värdepappersregistret får obehörigen till tredje man lämna 
uppgift om aktieägare och långivare i någon form frånsett vad som är tillåtet enligt 
aktiebolagslagen. 

Riskfaktorer 
Investeringar i företagsobligationer är alltid förenade med risktagande, inklusive risken att förlora värdet av hela investeringen. Ett antal faktorer påverkar och kan 
komma att påverka Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest och dess dotterbolags resultat och finansiella ställning samt obligationerna. I detta avsnitt redovisas och 
nämns ett antal riskfaktorer, både generella risker hänförliga till verksamheten samt huvudsakliga risker förenade med obligationslånet i egenskap av finansiellt 
instrument.  

Riskbeskrivningen syftar till att beskriva de risker som är förknippade med Aktiebolaget Times Kapitalinvest och dess dotterbolag verksamhet och därmed även 
Bolagets möjligheter att infria sina åtaganden i enlighet med villkoren för obligationslånet. 

Potentiella investerare bör noggrant överväga ovanstående riskfaktorer liksom övrig information i detta avtal innan beslut fattas om förvärv av obligationer. En 
investerare måste härutöver, ensam eller tillsammans med sina finansiella och andra rådgivare, beakta en allmän omvärldsanalys, övrig information i erbjudandet samt 
generell information om marknaden. En investerare bör ha tillräckliga kunskaper för att kunna bedöma riskfaktorerna samt tillräcklig finansiell styrka för att kunna 
bära dessa risker. Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest eller dess dotterbolag framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning och därmed även bolagets 
möjligheter att infria sina åtaganden i enlighet med obligationslånet.  

Ort/datum:…………………………….…... 

Inlånat belopp SEK:……………………….. ……………………………………….……. 
Långivare: 

……………………………………………     ……………………………………….……. 
Emittent:Trading Times Hedge Nordic AB 5478
Trading Times Hedge Nordic AB 556929-1478    Namnförtydligande 
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