särskild anmälningssedel
- för teckning av units med stöd av uniträtter
för innehavare av VP-konto
an m äln i n gssed eln sk i ck a s eller l ä m na s t i ll:

Erik Penser Bank
Emissionsavdelningen/ LifeAssays
Box 7405
103 91 STOCKHOLM

villkor i sammandrag

Telefon: 08-463 80 00
Fax: 08-611 27 06
E-post: emission@penser.se

Teckningskurs

0,04 SEK per unit motsvarande 0,02 SEK per aktie

Unit

En (1) unit består av två (2) B-aktier och
en (1) teckningsoption av serie 2016/2017

Teckningstid

30 mars - 13 april 2016

Handel med uniträtter

30 mars - 11 april 2016

OBS! Om du har depå hos bank/förvaltare vänligen kontakta din bank/förvaltare för anmälan om teckning
Denna anmälningssedel ska användas för det fall samtliga erhållna uniträtter inte ska utnyttjas eller då anmälan om teckning sker med
stöd av förvärvade uniträtter. Observera att anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas.
För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den först inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedel med samtidig kontant betalning ska vara Erik Penser Bank tillhanda
senast klockan 17.00 den 13 april 2016.
Undertecknad anmäler sig härmed att genom samtidigt kontant betalning teckna units emitterade av LifeAssays AB (publ) i enlighet med
de villkor som anges i prospektet daterat den 23 mars 2016. Undertecknad befullmäktigar härmed Erik Penser Bank att verkställa teckning
av aktier och teckningsoptioner i LifeAssays AB (publ) enligt nedan.
Antal uniträtter:

Belopp att betala:

Utnyttjas för teckning av:

/1

units

× 0,04 SEK

SEK

ovans tåen d e u n i t r ät t er fi n ns r eg is t r er ad e på fö l jan d e v p - ko n to:
VP-kontonummer:

0

0

0

Betalning för tecknade units enligt ovan ska göras enligt något av nedanstående alternativ:
• Betala till bankgironr 462-5604. Som referens, ange VP-kontonummer eller person-/organisationsnummer.
• Betala till bankkonto i SEB 5565-10 493 12. Som referens, ange VP-kontonummer eller person-/organisationsnummer.
Betalningen ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast den 13 april 2016. Vänligen observera att det kan ta upp
till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot.
Betalning från utlandet ska ske till bankkonto i SEB, IBAN: SE21 5000 0000 0556 5104 9312, SWIFT-adress ESSESESS
O b li g ato r isk a upp g i f t er avseen d e fö r h i n d r an d e av pen n i n g t vät t

Om teckningen avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR, eller tecknas av en person bosatt utomlands (oavsett tecknat belopp),
ska en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. För juridisk person ska
även ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, ej äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning.
Har ni, eller har ni haft, en hög politisk eller statlig post i eller utanför Sverige eller är ni nära familjemedlem eller medarbetare till
en person med sådan befattning?
JA

NEJ

Om ni har svarat ”JA” på ovanstående fråga kommer Erik Penser Bank ställa tilläggsfrågor till er.

ob l i g ato r isk A upp g i f t er avseen d e t eck nar en . var vän li g t e x ta .
Efternamn/Firma

Tilltalsnamn

Telefonnummer (dagtid)

Adress (gata, box eller motsvarande)

Postnummer

Ort och datum

Personnummer/Organisationsnummer

Postort

E-postadress

Underskrift av tecknande person/firmatecknare (i förekommande fall förmyndare)

Viktig information
Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Genom undertecknandet av anmälningssedeln bekräftas att tecknaren tagit del av prospektet samt förstått riskerna som är förknippade med investering i de
finansiella instrumenten. Vidare upplyses att Erik Penser Bank är emissionsinstitut och att detta inte i sig innebär att banken betraktar den som anmäler sig i
erbjudandet som kund i banken för investeringen.

