Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter i PharmaLundensis AB
Erbjudandet:
Teckningstid:
Teckningskurs:
Teckningspost:

Insändes till:
28 september – 16 oktober 2015
6 kr per aktie
500 aktier á 6 kr = 3 000 kr

Skandinaviska Enskilda Banken
Emissioner R B6
106 40 Stockholm
Fax: 08/ 706 61 69, Tel: 08/639 27 50
eller lämnas till något av SEB:s kontor i Sverige.

Anmälningssedel måste vara Skandinaviska Enskilda Banken tillhanda senast klockan 17:00 den 16 oktober 2015.
Undertecknad anmäler sig härmed, enligt villkor i Memorandum daterad september 2015,
för teckning av

aktier i PharmaLundensis AB (tecknas i poster om 500 aktier, courtage utgår ej).

Tilldelade aktier skall betalas kontant enligt anvisningar på avräkningsnota som kommer att sändas ut efter teckningstidens utgång till dem
som erhållit tilldelning. Tecknaren kommer därefter att erhålla BTA (betala tecknade aktier) som kommer att vara föremål för handel på
Aktietorget. BTA kommer därefter att omvandlas till vanliga aktier och registreras hos Euroclear Sweden AB.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

Aktierna skall registreras på VP-konto alternativt depå hos bank eller fondkommissionär (endast ett alternativ):
VP-konto/servicekonto, numret behöver inte anges eftersom detta erhålls genom Euroclear Sweden AB.
eller
Depånummer

Depå hos bank eller
hos annat värdepappersinstitut

hos

Bank/Fondkommissionär

Undertecknad är medveten om att anmälan är bindande och befullmäktigar Skandinaviska Enskilda Banken att verkställa teckning enligt villkor i erbjudande
handling daterad sept 2015, om att inget kundförhållande uppstår mellan mig som tecknare och SEB genom denna teckning samt om att SEB inte gör någon
bedömning av om Er teckning av aktier passar Er eller den Ni tecknar för. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas.

Efternamn/Ev.Företagsnamn

Tilltalsnamn

Personnr/Org.nr

VAR GOD TEXTA!
Adress

Postnr

Ort

Ort, datum

Notera att om aktierna skall placeras på ett ISK (investeringssparkonto) eller
i en kapitalförsäkring så måste tecknaren meddela den bank som handhar
aktuell ISK eller kapitalförsäkring så att banken tecknar aktier åt kunden i
nyemissionen.

Telefon dagtid

Underskrift av tecknare

