TEGNINGSBLANKET

Tegning af Resterende Aktier i Conferize A/S
Denne tegningsblanket vedrører alene tegning af Udbudte Aktier, som ikke er blevet tegnet
gennem udnyttelse af erhvervede Tegningsretter (”Resterende Aktier”) i Conferize A/S.

Tegning af resterende Aktier sker i henhold til vilkårene i det fuldstændige udbudsmateriale
offentliggjort den 20. april 2021. Begrænsninger i forhold til Udbuddet, som anført i udbudsmaterialet,
gælder også for tegningsordrer afgivet med denne tegningsblanket.
Resterende Aktier kan uden kompensation til indehaverne af ikke-udnyttede Tegningsretter tegnes af
investorer, der inden Tegningsperiodens udløb har afgivet bindende tilsagn om at tegne Udbudte
Aktier til Tegningskursen.
Overstiger de samlede ordrer om tegning af Resterende Aktier det samlede udbud af Resterende
Aktier i forbindelse med afgivelse af bindende tilsagn i henhold til tegningsblanketten, fordeles
sådanne Resterende Aktier efter en fordelingsnøgle fastlagt af bestyrelsen.
Der kan fra Conferize A/S’ side ikke gives nogen sikkerhed for, at investorer, der ønsker at tegne
Udbudte Aktier, vil kunne tildeles Resterende Aktier. Sikkerhed for at modtage Udbudte Aktier kan
kun gives til Aktionærer og investorer, der erhverver og udnytter Tegningsretter, og kun i tilfælde af at
Udbuddet gennemføres. Der vil således kun være Resterende Aktier at tildele, såfremt de Udbudte
Aktier ikke er tegnet af Eksisterende Aktionærer i henhold til deres fortegningsret ved udnyttelse af
Tegningsretter eller investorer i henhold til erhvervede Tegningsretter.
Du vil senest d. 21. maj 2021 få meddelelse om, hvor mange Resterende aktier, der vil blive tildelt på
baggrund af tegningsordren.
Betaling for de tildelte Resterende aktier skal ske inden for 3 bankdage efter en sådan meddelelse og
i alle tilfælde senest d. 26. maj 2021 til konto 2879 6299 730 520

Tegningsblanketten skal indsendes til Conferize A/S på udbud@conferize.com til godkendelse og
viderebehandling senest 18. maj 2021 kl. 17.00 (dansk tid).

Der kan ikke gives instruktion om udnyttelse af fortegningsret ved brug af denne blanket, idet instruktion om
udnyttelse af tegningsretter sker ved at kontakte eget kontoførende institut på sædvanlig vis.
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Tegningsordre
Jeg afgiver hermed bindende ordre om erhvervelse af _______________ stk. aktier a nominelt DKK
0,10 kr. i Conferize A/S.
PERSONLIGE OPLYSNINGER

Navn
Adresse

Postnr og by
Telefon
E-mail

AKTIEDEPOT

VP Kontonummer
Kontoførende institut

UNDERSKRIFT

Dato

Underskrift

Tegningsblanketten skal indsendes til Conferize A/S på udbud@conferize.com til godkendelse og
viderebehandling senest 18. maj 2021 kl. 17.00 (dansk tid).
Denne tegningsblanket afgives på baggrund af de vilkår og betingelser, der er angivet i
udbudsmateriale dateret 20. april 2021.
Denne ordre om erhvervelse af Resterende Aktier er bindende og uigenkaldelig.
Jeg/vi forpligtes til at betale modværdien af de tildelte Resterende Aktier til Tegningskursen. Betaling
finder sted inden for 3 dage efter modtagelse af meddelelse om tildeling af Resterende Aktier og i
alle tilfælde senest 26. maj 2021i henhold til den betalingsnote, der tilsendes mig/os, mod registrering
af Udbudte Aktier under den midlertidige ISIN-kode DK0061536588 i VP Securities. Hvis antallet af
ordrer overstiger antallet af udbudte Resterende Aktier, vil de Resterende Aktier blive fordelt og
udstedt som anført i udbudsmaterialet.

Der kan ikke gives instruktion om udnyttelse af fortegningsret ved brug af denne blanket, idet instruktion om
udnyttelse af tegningsretter sker ved at kontakte eget kontoførende institut på sædvanlig vis.
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