Pressmeddelande
Mangold har ingått förlikningsavtal
Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) mottog under 2019 en stämningsansökan från sammantaget 23 parter
med krav att det ska fastställas att Mangold är ersättningsskyldigt med anledning av en bryggfinansiering som
Mangold förmedlade under slutet av år 2017 och början av 2018. Inom ramen för nämnda bryggfinansiering
lånade de 23 kärandena ut sammanlagt 19 450 000 kr till fastighetsbolaget Albert Hansson Finans och Fastigheter
AB, som senare försattes i konkurs.
Mangold har idag ingått ett förlikningsavtal med de 23 kärandena i målet som innebär att kärandena återkallar
sina käromål. Mangold är nöjt med den förlikning som ingåtts och förlikningen innebär ingen väsentlig
resultatpåverkan. Genom förlikningen är samtliga mellanhavanden med anledning av parternas tvist fullständigt
och slutligt reglerade.

Stockholm, 4 maj 2020
För frågor kontakta:
Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication
rebecka.roos@mangold.se
0766-774070

Denna information är sådan som Mangold AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 maj 2020 kl. 08.00 CEST.

Om Mangold
Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt
med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment
Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse
enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm och NASDAQ
Helsinki, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget
är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i
branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på
NASDAQ First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB
är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.
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