
VIKTIG INFORMATION 
OM DIN PRENUMERATION!
Bästa prenumerant

Vi på Egmont Publishing AB måste tyvärr informera dig om att tidningen Herman Hedning 
inte längre kommer att ges ut av oss. Vi beklagar givetvis detta. Sista numret från Egmont 
Publishing blir nr 6 2018.

Jonas Darnell, serieskaparen bakom Herman Hedning, kommer att fortsätta utgivningen 
av Herman Hedning-tidningen på eget förlag, Herman Hedning AB. Du kan välja att få det 
antal nummer som återstår av din prenumeration från det nya förlaget. Egmont Publishing 
kommer att förmedla dina personuppgifter, prenumerationsuppgifter och inbetalt belopp 
till Herman Hedning AB.

Den exakta utformningen och utgivningsdagar för ”nya” Herman Hedning är inte klart i 
dagsläget och Egmont Publishing tar inget ytterligare ansvar för denna utgivning. Löpande 
information hittar du på www.hermanhedning.com där du även kan anmäla dig till Her-
man Hednings nyhetsbrev.

För att vi ska kunna överföra dina personuppgifter till Herman Hedning AB måste du dock 
skicka in kupongen nedan före 31/1 2019. 

Skickar du inte kupongen kommer dina resterande nummer att flyttas över till Nya seriepa-
raden. Vill du ha en annan tidning från Egmont eller pengarna tillbaka ber vi dig kontakta 
vår kundservice på 08-400 277 62 före 31 januari 2019. 

Vid eventuella frågor, kontakta vår kundservice på 08-40027762. 

Med vänliga hälsningar

Namn: 

Adress: 

Prenumerationsnummer: 

Ort: 

Datum: 

Underskrift:

Jag bekräftar att mina personuppgifter, prenumerationsuppgifter, inbetalt 
belopp med mera för min Herman Hedning-prenumeration flyttas över till 
Herman Hedning AB. Jag är införstådd med att Egmont Publishing inte tar 
ansvar för denna utgivning.

!

SvarSpoSt
201 416 45
831 18 öSterSund

©
 Jonas D

arnell

eGMont puBLISHInG aB

Frankeras ej.
Herman Hedning 

betalar portot.



VIKTIG INFORMATION 
OM DINA KONTAKTUPPGIFTER!
Bästa före detta prenumerant

Du får detta brev för att du tidigare prenumererat på tidningen Herman Hedning. Vi på 
Egmont Publishing AB måste tyvärr informera dig om att tidningen inte länger kommer att 
ges ut av oss. 

Jonas Darnell, serieskaparen bakom Herman Hedning, kommer att fortsätta utgivningen 
av Herman Hedning-tidningen på eget förlag, Herman Hedning AB. Löpande information 
hittar du på www.hermanhedning.com där du även kan anmäla dig till Herman Hednings 
nyhetsbrev.

Jonas Darnell önskar komma i kontakt med dig för att höra om du vill prenumerera på den 
nya tidningen. På grund av den nya dataförordningen, GDPR, kan Egmont Publishing AB 
inte lämna ut dina personuppgifter till andra företag utan ditt skriftliga medgivande. 

Önskar du att vi för över din kontaktinformation (namn, adress etc) till Herman Hedning AB 
ber vi dig skicka in kupongen nedan senast 31 januari. Ej inskickad kupong räknas som att 
du inte vill att personuppgifterna flyttas från Egmont Publishing AB. 

Vid eventuella frågor, kontakta vår kundservice på 08-40027762. 

Med vänliga hälsningar

Namn: 

Adress: 

Prenumerationsnummer: 

Ort: 

Datum: 

Underskrift:
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Jag bekräftar att mina personuppgifter, prenumerationsuppgifter 
med mera flyttas över till Herman Hedning AB. 


