Anmälningssedel för teckning av aktier i Exini Diagnostics AB (publ)
Erbjudandet i sammandrag:
Teckningstid:

3 juni-24 juni 2009

Teckningskurs:

1,60 SEK per aktie.

Antal aktier i erbjudandet:

Erbjudandet omfattar minst 4 375 000 aktier 		

Teckningspost:

Minsta teckningspost är 2 000 aktier

och högst 6 250 000 aktier

Anmälningssedeln skall skickas till, och vara
nedanstående tillhanda senast den 24 juni 2009:

Exini Diagnostics AB (publ)
Scheelevägen 17, Beta 3
223 63 Lund
eller faxas till: 046-286 54 29

Antal aktier innan emission:

37 864 600 aktier

Värdering:

60,6 MSEK (pre-money)

Listning på Aktietorget:

Aktien i Bolaget planeras att listas på Aktietorget. 		
Första dag för handel beräknas bli den 10 augusti 2009

Handelspost:

2000 aktier

ISIN-kod:

SE0002192450

Teckning sker i enlighet med villkoren av memorandumet utgivet i maj 2009, se www.exini.com, av styrelsen för Exini Diagnostics AB. Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är
det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje potentiell aktieägare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa risker, av övrig information från memorandumet samt annan
tillgänglig information. Memorandumet kan laddas ner från www.exini.com eller www.aktietorget.se.
Beslut om tilldelning av aktier fattas av styrelsen. Vid tilldelning kommer att beaktas den turordning i vilken anmälningssedlarna inkommer. Dock kommer styrelsen att eftersträva att AktieTorgets spridningskrav uppnås, att Bolaget får en bred ägarbas och att förutsättningarna för en god likviditet i aktien erhålls. Tilldelning av aktier kommer att ske i poster om 2 000 aktier.
I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier än vad anmälan avser eller helt utebli.

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av följande antal aktier i Exini Diagnostics AB (publ), á 1,60 SEK per aktie.
(Teckning sker i poster om 2000 aktier)
I det fall tilldelning skett ska de tecknade aktierna levereras till:
VP konto/Servicekonto

000

Eller till:
Depå hos bank eller
annan förvaltare

Bank/förvaltare

Vid depå som förvaltas i annat land än Sverige krävs även följande uppgifter:
Kontaktperson på utländsk bank

Emailadress till kontaktperson

Telefon dagtid (inkl landsnr)

Fax (inkl landsnr)

Vid uteslutande av ovanstående uppgifter kommer aktieleverans ej utfärdas. En ny förfrågan kommer istället att skickastill angiven adress nedan.

Undertecknad är medveten om och medger att:
•
•
•
•
•
•
•

Anmälan är bindande;
Endast en anmälningssedel från samma fysiska eller juridiska person beaktas;
Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel;
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende;
VP-konto eller depå hos bank/förvaltare måste vara öppnat vid inlämnandet av
denna anmälningssedel;
Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel kan inte garanteras;
Informationen på omstående sida har tagits del av och accepteras;

•

•
•

Genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigas Jörgen
Peterson, Bolagets VD, att för undertecknads räkning verkställa teckning av
aktier enligt de villkor som framgår av memorandumet utgivet av Styrelsen i Exini
Diagnostics AB (publ) i maj 2009.
Det slutliga resultatet av emissionen presenteras i anslutning till dagen då
emissionen fulltecknats, senast i samband med sista teckningsdag.
Tilldelade aktier skall betalas enligt instruktion på avräkningsnotan, som beräknas
kunna sändas ut tre arbetsdagar efter sista teckningsdag, med beräknad likviddag
en kalendervecka efter utskicket av avräkningsnotan.

Namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA TYDLIGT)
Efternamn/Firma

Tilltalsnamn

Postadress(gata, box e dyl)

Postnummer

Ort och datum

Personnummer/Organisationsnummer

Telefon dagtid

Ort

Land (om annat än Sverige)

Undertecknas av tecknare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

