Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter
Enzymatica AB (publ)
Nyemission 2016
Anmälningssedeln skickas till:

Aktieägare i Enzymatica AB som är depåkund hos förvaltare och
önskar teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, skall anmäla sig
för teckning genom sin förvaltare.
Observera att denna anmälningssedel inte skall användas för
teckning med stöd av teckningsrätter.

SEB
Emissioner R B6
106 40 Stockholm

Teckning utan stöd av teckningsrätter: Nyemissionen i Enzymatica AB sker med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Om
erbjudandet inte fulltecknas genom teckning med stöd av teckningsrätter kommer överskjutande aktier att tilldelas på sätt
som anges i prospektet. Efter eventuell tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter erhålles avräkningsnota.
Tilldelade aktier skall betalas senast den 17 maj 2016. De nya aktierna kommer att levereras snarast möjligt efter betalning.
•
•
•
•

Teckningskursen är SEK 2,18 per aktie. 	
Teckningstid: 21 april – 6 maj 2016. 	
Observera att anmälningssedeln ska vara SEB Emissioner tillhanda senast kl 17.00 den 6 maj 2016.
Betalning i enlighet med besked på avräkningsnota.
I Enzymatica AB:s nyemission 2016, enligt prospekt daterat i april 2016, anmäler jag/vi mig/oss härmed för teckning av aktier
utan stöd av teckningsrätter enligt nedanstående.
Antal aktier som önskas tecknas

Uppgifter om VP/Servicekonto samt adressuppgifter kommer att hämtas elektroniskt från Euroclear Sweden AB.
Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga ändringar
eller tillägg får göras i förtryckt text.
Erbjudandet om att teckna nya aktier riktar sig inte till personer bosatta i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika
eller, med vissa undantag, USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder
än de som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till nyemissionen hänförliga handlingar får således inte distribueras eller
publiceras i något land eller någon jurisdiktion där distribution, publicering eller erbjudande kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna
i sådant land respektive sådan jurisdiktion. Om sådan distribution ändå sker kan anmälningssedel avsänd från sådant land komma att lämnas
utan avseende.
Inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Enzymatica har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933 eller hos någon värdepappersmyndighet i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Därför får
inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Enzymatica överlåtas eller erbjudas till försäljning i
USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Värdepapperna som omfattas av Erbjudandet kommer inte att erbjudas till
allmänheten i USA.

Genom undertecknandet av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av och förstått vad som anges ovan och
att jag/vi inte är en där åsyftad person eller agerar för sådan persons räkning. Genom undertecknandet lämnas även samtycke
till att personuppgifterna behandlas i den utsträckning det krävs för fullgörande av uppdrag enligt denna anmälningssedel.
Härmed befullmäktigar jag/vi Skandinaviska Enskilda Banken AB att teckna aktier för min/vår räkning enligt de villkor som
angivits i ovan nämnt prospekt.

Ifylles av tecknaren
Personnummer/Organisationsnummer

Tilltalsnamn

Postutdelningsadress (gata, box o.dyl)

Postnummer

Ort och datum

Adressort

Tel. dagtid

Underskrift av tecknare (i förekommande fall förmyndare)

Ineko Finanstryck 2016 – 260478

Efternamn/Firma

Skriv tydligt, texta gärna!

