Anmälningssedel för teckning av Units i Nexar Group AB – utan stöd av uniträtter
Teckningsperiod:

5 april – 26 april 2018 kl. 15.00

Teckningskurs:

0,40 SEK per Unit (motsvarande en kurs
om 0,40 SEK per aktie, teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt)

Tilldelning:

Eventuell tilldelning meddelas genom
utskick av avräkningsnota, vilken skickas
till nedan angiven adress.

Likviddag:

Enligt instruktion på avräkningsnota.

Unit:

En (1) Unit består av en (1) ny aktie och
en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Ärende: Nexar Group
Valhallavägen 124
114 41 Stockholm
Telefon: 08-408 933 50
Fax: 08- 408 933 51
E-post: info@hagberganeborn.se
(inskannad anmälningssedel)

Denna anmälningssedel skall användas för anmälan om teckning av Units utan stöd av uniträtter. Observera att anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person kommer
att beaktas. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende. Undertecknad önskar härmed, utan stöd av uniträtter, teckna Units i Nexar Group AB i enlighet med de villkor som anges i informationsmemorandum utgivet i april 2018.
Undertecknad befullmäktigar härmed Hagberg & Aneborn Fondkommission AB att verkställa teckning av Units enligt nedan.

A. TECKNING AV UNITS
Undertecknad anmäler sig för teckning av följande antal Units i Nexar Group AB till teckningskursen 0,40 SEK per Unit:
Antal Units

Totalt belopp (antal Units x 0,40 SEK)

Fyll i vart tilldelade Units skall levereras, VP-konto eller depå (ange endast ett alternativ):
VP-Konto/Servicekonto
Depånummer

Bank

0 0 0

Bank/förvaltare

Observera att om Ni har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste ni kontrollera
med Er bank/förvaltare, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras via den bank/förvaltare som för kontot.

B.

PASSANDEBEDÖMING – OBLIGATORISK FÖR ATT ANMÄLNINGSSEDELN SKA VARA GILTIG

Har du tidigare erfarenhet att handla med Units?
Är du medveten om att en Unit innehåller flera finansiella instrument?
Kan du förlora hela ditt investerade kapital vid handel med Units (innehållande aktier och teckningsoptioner)?

C.

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

SUBSIDIÄR TECKNING

I det fall emissionen blir övertecknad har de som även utnyttjat uniträtter förtur. I sådant fall kommer tilldelning att ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för
teckning. Ange nedan det antal uniträtter som du/ni har utnyttjat samt vilken bank eller förvaltare och depånummer/vp-konto:
Jag/Vi har utnyttjat nedan angivna uniträtter för teckning av Units:
Antal uniträtter

D.

Bank/Förvaltare

Depånummer/VP-konto

UPPGIFTER AVSEENDE TECKNAREN - FYLL I NAMN OCH ADRESSUPPGIFTER (VAR GOD TEXTA TYDLIGT)

Efternamn/Firma

Förnamn

Personnummer/Organisationsnummer

NID-nummer (fysiska personer som saknar svenskt personnummer)/LEI-kod (juridiska personer)

Adress (gata, box eller motsvarande)

Postnummer

Ort och datum

Ort

Telefon dagtid

Land (om annat än Sverige)

E-mail

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

OBS! Om teckningen avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR skall en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling samt ifylld blankett avseende Penningtvättsregelverket
(kan laddas ner på www.hagberganeborn.se) medfölja för att anmälan skall vara giltig. För juridisk person skall även ett aktuellt registreringsbevis som styrker firmateckning
bifogas.
VIKTIG INFORMATION
Genom undertecknandet av anmälningssedeln bekräftas att tecknaren har tagit del av den utgivna dokumentationen i samband med aktuellt erbjudande samt förstått riskerna
som är förknippade med en investering i det aktuella värdepappret. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB (nedan H&A) är ett värdepappersbolag som står under
Finansinspektionens tillsyn. Finansiella instrument i aktuellt erbjudande har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige. De finansiella instrumenten kommer
således inte att erbjudas till försäljning i USA eller Kanada och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA eller Kanada. Denna anmälningssedel får
inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag,
förordning eller annan bestämmelse i sådant land. H&A kategoriserar samtliga sina kunder som icke professionella kunder enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Personuppgifter som undertecknad lämnar i samband med uppdraget eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av H&A enligt Personuppgifts-lagen (1998:204) för
förberedelse och administration av uppdraget. H&A följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på H&As erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms
tingsrätt, är behörig domstol. För fullständig Viktig information avseende teckning av värdepapper genom H&A, hänvisas till www.hagberganeborn.se.
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