
Rev date 29 september 2015   Sidan 1 av 2 

Ansvarsbegränsning/Disclaimer  

 

Viktig information 

Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och 
medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna Technology och Life Science. Vi 
tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och 
investerarrelationer. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt 
investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och 
står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007. 

Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella 
instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida 
finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order 
avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast 
åtagande, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i 
samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-
verksamhet (sidotillstånd). 

Ansvarsbegränsning 

Samtligt på denna webbsite förekommande dokumentation och information, såsom analyser, 
memorandum, länkat material, övrig information och annat material av vad slag månne, är framställt, 
vare sig detta är producerat av Redeye eller är annat material som vidaredistribuerat av Redeye, i 
informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i sådant 
material som avses ovan är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan 
dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen baseras på 
subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att 
prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas 
självständigt av investeraren. Material som förekommer på denna webbsite eller är på annat sätt 
distribuerat av Redeye är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje 
investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell 
rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust 
eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av förekommande 
dokumentation eller information, såsom analyser, memorandum, länkat material, övrig information 
och annat material av vad slag månne. 

Information till personer som besöker Redeyes webbplats från USA samt från övriga länder. 

Redeys information riktar sig inte till eller är avsedd för personer som besöker Redeyes webbplats 
ifrån USA. Ej heller riktar sig vår information till eller är avsedd för juridiska personer som har sin 
hemvist i USA, eller som är registrerade under amerikansk lag, eller någon annan U.S. person som 
definieras i Regulation S i US Securities Act från 1933. Redeyes information ska inte ses som ett 
erbjudande om att köpa eller sälja produkter, tjänster eller finansiella instrument inom USA:s 
gränser.  Fysiska eller juridiska personer som avses i ovanstående stycke får inte förvärva eller köpa 
produkter, tjänster eller finansiella instrument med hjälp av vår webbplats. Varken fysiska personer 
som är bosatta i USA eller juridiska personer som är registrerade i USA har möjlighet att bli kunder 
hos oss.  
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Redeyes webbplats och information från Redeye riktar sig inte heller till och är inte avsett för fysiska 
eller juridiska personer som är förbjudna enligt gällande lagar och andra författningar pga 
medborgarskap, hemvist eller bosättning från att få tillgång till eller använda webbplatsen. Detta 
gäller särskilt för fysiska eller juridiska personer bosatta i USA, Storbritannien, Australien, Kanada 
och Japan (När det gäller amerikanska fysiska eller juridiska personer, se villkoren för dessa ovan). 
Personer som är förbjudna från att få tillgång till informationen på denna webbplats eller som är 
osäker på om de får tillgång till eller använda informationen eller inte, ombeds att lämna 
webbplatsen. 

Mångfaldigande och spridning 

Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till 
fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är 
otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. 
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