Tegningsblanket
Conferize A/S

Fondskoder:
Permanent: DK0060816148
Midlertidig: DK0060816064

Udbud af minimum 2.500.000 og maksimalt
4.375.000 stk. Aktier á nom. DKK 0,10

Kun én blanket per ordregiver
Side 1/2

Tegningsperiode:
8. juni kl. 9:00 – 21. juni kl. 23:59 (dansk tid)
begge dage inklusive, medmindre Udbuddet
lukkes tidligere. Afslutning af tegningsperioden kan, ved fuldtegning, finde sted inden
udløbet af tegningsperioden, dog ikke tidligere end den 14. juni 2017 kl. 23:59 (dansk
tid).
Hvis Udbuddet lukkes før udløbet af Tegningsperioden kan registrering, levering
og automatisk ombytning af midlertidige
købsbeviser til aktier, og aktiernes første
handelsdag blive fremrykket tilsvarende.
Lukning af Udbuddet tidligere end den 21.
juni 2017 vil blive meddelt via NASDAQ First
North.
Udbudskurs:
Udbudskursen er DKK 8 per Aktie á nominelt
DKK 0,10.
1. handelsdag:
Første handelsdag forventes, ved gennemførelse af Udbuddet, at være den 23. juni
2017.
Prospekt:
Prospektet er dateret den 7. juni 2017. Prospektet er offentliggjort på NASDAQ First
Norths og Selskabets hjemmeside efter Finanstilsynets godkendelse af Prospektet og
efter NASDAQ First North’s accept af optagelse af Selskabets Aktier til handel.

Bindende tegningsordrer skal afgives ved indlevering af tegningsblanketten til ordregivers eget
kontoførende pengeinstitut i udfyldt og underskrevet stand i så god tid, at det kontoførende
pengeinstitut har mulighed for at behandle og
videresende ordren, således at den er Nordea
Bank A/S, corpact.dk@nordea.com, i hænde
senest den 21. juni 2017, kl. 23:59 (dansk tid), eller
et sådan tidligere tidspunkt, hvor Udbuddet måtte
blive lukket. Der kan kun afgives én Tegningsblanket per depot i VP.
Der skal minimum tegnes 625 stk. Nye Aktier svarende til DKK 5.000 pr. tegningsordre.
Overstiger de samlede købs/tegningsordrer det
udbudte antal aktier, vil der ske reduktion af købs/
tegningsordrerne.
På vilkår som anført i prospektet dateret den 7.
juni 2017, afgiver jeg/vi herved tilbud om tegning
af Aktier i Conferize A/S. Jeg/vi accepterer, at Nordea Bank A/S kan kræve oplysninger om mit/vort
navn og adresse, samt er berettiget til at videregive denne information til Selskabet.
Jeg/vi forpligter os til at betale modværdien af de
tildelte aktier.
Jeg/vi erklærer samtidig, at jeg/vi er bekendt
med indholdet i Prospekt dateret 7. juni 2017 og
de heri nævnte risici.
Felt 1) eller 2) skal udfyldes:
1) Jeg/vi ønsker at tegne ____________ stk. aktier til
DKK 8 per aktie.
Eller
2) Jeg/vi ønsker at tegne for DKK ________________.
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Bankoplysninger
VP-konto-førende institut:					VP-konto nr.:

Konto i pengeinstitut til afregning:
Reg. nr.:		Konto nr.:				i (pengeinstitut):
CPR/CVR-nr.:
Navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Telefon, e-mail og/eller telefax:

Underskrift:					dato:		Firmastempel:

Oprettelse af ny VP-konto
Denne rubrik udfyldes i forbindelse med oprettelse af en ny VP-konto og eventuelt tilhørende afkastkonto.
CPR/CVR-nr.:
Afkast-/gebyrkonto:
Navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Telefon, e-mail og/eller telefax:

