Välkommen till Mangold Insights
investerardag 15 november 2019
Dagen inleds med lunch och följs av bolagspresentationer av Dicot, Hoodin, Taurus Energy, WntResearch, Eurobattery
Minerals, Enersize, Colabitoil och Cortus Energy. Sedan kommer Frédéric Cho, fristående Kinarådgivare, att tala utifrån
frågeställningen ”Hur ska vi vara bäst positionerade för Kinas fortsatta utveckling” och ta upp exempel
utifrån de presenterande bolagens förhållande till Kina. Dagen avslutas sedan med mingel, enklare mat och dryck.
Ett fullständigt progam kommer snart.
VAR OCH NÄR:
15 november på Scandic Anglais i Stockholm, Humlegårdsgatan 23, kl 11:30-17:15 + mingel 17:15-19:30
Då vi bjuder på både lunch och mingelmat så är vi glada om du meddelar eventuella allergier eller specialkost i anmälan.
Varmt välkommen!
Anmälan görs till investerardag@mangold.se eller via mangold.se/investerardag. Ange namn, e-post, telefonnummer
samt vad du representerar. Sista anmälningsdag är 5 november. Observera att anmälan är obligatorisk samt bindande,
och att du kan bli ersättningsskyldig i fall du inte meddelar återbud.

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, 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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