Villkor, anvisningar och övrig information om erbjudandet
Rätt att förvärva aktier i A+Science Holding AB (publ)
De som på avstämningsdagen den 7 september 2009 är
aktieägare i Vita Nova Ventures AB (publ) (”Vita Nova
Ventues”) erbjuds rätt att förvärva en aktie i A+Science
Holding AB (publ) (”A+ Science Holding”) för varje 1,96
aktier de innehar i Vita Nova Ventures. Endast hel aktie
får förvärvas.
Inköpsrätter (SR)
Aktieägare i Vita Nova Ventures erhåller en inköpsrätt
(SR) för varje 1,96 aktier de innehar i Vita Nova Ventures.
Om summan av det antal aktier aktieägaren innehar i
Vita Nova Ventures inte berättigar till ett helt antal
inköpsrätter avrundas antalet inköpsrätter nedåt till
närmaste heltal. För förvärv av en aktie i A+ Science
Holding erfordras en inköpsrätt (SR).

den i anslutning till aktieboken särskilt förda
förteckningen över panthavare med flera erhåller inte
några handlingar. VP-avi som redovisar registreringen av
inköpsrätter (SR) på aktieägares VP-konto utsändes ej.
Aktieägare vars aktier är förvaltarregisterade
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade erhåller
Informationsmemorandum jämte dessa villkor och
anvisningar och Särskild anmälningssedel 2.
Förvärv med stöd av inköpsrätt (SR)

Köpeskilling
Köpeskillingen är en krona per aktie. Courtage utgår ej.

Direktregistrerade aktieägare och personer som
förvärvat inköpsrätter (SR)
Förvärv av aktier med stöd av inköpsrätt (SR) sker genom
kontant betalning senast den 28 september 2009. Vid
förvärv genom kontant betalning skall den förtryckta
inbetalningsavin eller Särskild anmälningssedel 1 jämte
därtill fogad inbetalningsavi användas enligt nedan.

Antal aktier som erbjuds
Erbjudandet omfattar högst 5.715.657 aktier i A+ Science
Holding.

Om betalning inte erläggs i tid förfaller inköpsrätten (SR),
varvid förvärv inte kan komma tillstånd med stöd av
inköpsrätten (SR).

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”)
för fastställande av vilka som erhåller inköpsrätter (SR)
är den 7 september 2009.

Förtryckt Inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna
inköpsrätter (SR) (men inte fler inköpsrätter (SR))
utnyttjas för förvärv skall den förtryckta inbetalningsavin
användas som underlag för förvärv genom kontant
betalning. Särskild anmälningssedel 1 skall då ej
användas. Observera att anmälan om förvärv är
bindande.

Acceptfrist
Anmälan om accept av erbjudandet (anmälan om förvärv
av aktier) skall ske under perioden den 9-28 september
2009. Styrelsen har rätt att förlänga acceptfristen och
fristen för betalning. De aktier som inte förvärvas med
stöd av inköpsrätt (SR) får förvärvas utan stöd av
inköpsrätt (SR).
Handel med inköpsrätter (SR)
Handel med inköpsrätter (SR) kommer att ske den
9-23 september 2009 på AktieTorget.
Euroclear kommer efter accepfristens utgång att boka
bort outnyttjade inköpsrätter (SR) från berörda VPkonton. I samband med detta utsänds ingen VP-avi till
berörda aktieägare.
Informationsmemorandum, villkor och anvisningar och
anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag är
registrerade i den av Euroclear för Vita Nova Ventures
räkning förda aktieboken erhåller
Informationsmemorandum jämte dessa villkor och
anvisningar, förtryckt Inbetalningsavi, Särskild
anmälningssedel 1 och Särskild anmälningssedel 2. Av
den förtryckta Inbetalningsavin framgår bland annat
antalet erhållna inköpsrätter (SR). Den som är upptagen i

Särskild anmälningssedel 1 jämte bifogad inbetalningsavi
I de fall inköpsrätter (SR) förvärvats eller avyttrats eller
om ett annat antal inköpsrätter (SR) än vad som framgår
av den förtryckta inbetalningsavin utnyttjas för förvärv,
skall Särskild anmälningssedel 1 jämte därtill fogad
inbetalningsavi användas som underlag för förvärv
genom kontant betalning. Aktieägaren skall på Särskild
anmälningssedel 1 uppge det antal aktier som denne
önskar förvärva och på inbetalningsavin fylla i det belopp
som skall betalas. Inbetalningsavin används vid
betalning. Ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Ifylld och undertecknad anmälningssedel skall i samband
med betalning skickas eller lämnas på nedanstående
adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast den
28 september 2009. I det fall fler än en Särskild
anmälningssedel 1 insändes eller lämnas av samma
person kommer enbart den sist mottagna
anmälningssedeln att beaktas. Övriga anmälningssedlar
kommer således att lämnas utan avseende. Observera
att anmälan om förvärv är bindande.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade
Förvärv och betalning av aktier med stöd av inköpsrätter
(SR) skall ske i enlighet med anvisningar från respektive
förvaltare.
Förvärv utan stöd av inköpsrätt (SR)
Direktregistrerade aktieägare och aktieägare vars aktier
är förvaltarregistrerade
Anmälan om förvärv av aktier utan stöd av inköpsrätt
(SR) skall ske under perioden den 9-28 september 2009.
Vid förvärv av aktier utan stöd av inköpsrätt (SR) skall
Särskild anmälningssedel 2 fyllas i. Någon betalning skall
ej ske i samband med anmälan om förvärv av aktier utan
inköpsrätt (SR) utan sker i enlighet med vad som anges
nedan. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel
kan komma att lämnas utan avseende.
Ifylld och undertecknad anmälningssedel skall skickas
eller lämnas på nedanstående adress och vara
Aktieinvest FK AB tillhanda senast den 28 september
2009. I det fall fler än en Särskild anmälningssedel 2
insändes eller lämnas av samma person kommer enbart
den sist mottagna att beaktas. Övriga anmälningssedlar
kommer således att lämnas utan hänseende. Observera
att anmälan om förvärv är bindande.
Förvärv av aktier utan stöd av inköpsrätt (SR) kan endast
ske i den utsträckning samtliga inköpsrätter (SR) inte
utnyttjas. Om de Särskilda anmälningssedlar 2 som
kommer in till Aktieinvest FK AB inom föreskriven tid
sammanlagt omfattar fler aktier än vad som, i
förekommande fall, kan överlåtas till personer utan stöd
av inköpsrätt (SR), fördelas de aktier som kan överlåtas
till personer utan stöd av inköpsrätt (SR) mellan dem
som anmält sig för sådant förvärv i förhållande till det
antal aktier som respektive person anmält att
denna/denne önskar förvärva utan stöd av inköpsrätt
(SR).
Besked om förvärv av aktier utan stöd av inköpsrätt (SR)
lämnas genom översändande av avräkningsnota omkring
den 5 oktober 2009. Något meddelande skickas ej till
dem som inte äger förvärva aktier. Aktier som förvärvas
utan stöd av inköpsrätt (SR) skall betalas kontant senast
den dag som anges på avräkningsnotan.

Leverans av aktier
Förvärv av aktier registreras hos Euroclear så snart detta
kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter
betalning. Därefter erhåller förvärvaren en VP-avi med
bekräftelse på att inbokning av aktier skett på
förvärvarens VP-konto.
Offentliggörande av utfallet i erbjudandet
Snarast möjligt efter att anmälningsperioden avslutats
och senast i slutet av oktober 2009 kommer Vita Nova
Ventures att offentliggöra utfallet av erbjudandet.
Offentliggörandet kommer att ske genom
pressmeddelande och kommer att finnas tillgängligt på
Vita Nova Ventures hemsida.
Ansvar för samordning av erbjudandet
Bolaget har anlitat Aktieinvest FK AB för
administrationen av erbjudandet. Aktieinvest FK AB är
ett av Finansinspektionen auktoriserat
värdepappersbolag.
Adressförteckning
Aktieinvest FK AB
Ärende: A+ Science Holding AB (publ)
SE-113 89 Stockholm
Besöksadress: Rådmansgatan 70 A, Stockholm
Telefon: 08-50 6517 95 Telefax: 08-50 6517 01
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

