
Anmälningssedel (I) – Fullmakt för teckning av 
aktier med stöd av teckningsrätter (TR) 

 

Viktig information 
Företrädesemissionen utgör ett publikt erbjudande enbart i de jurisdiktioner där det enligt lag kan erbjudas. Teckningsrätterna och de nya aktierna som omfattas av erbjudandet har inte 
registrerats och kommer heller inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 (“1933 Act”). Teckningsrätterna och de nya aktierna riktar sig inte till investerare med 
hemvist i USA (förutom i särskilda begränsade fall under speciella omständigheter vid transaktioner med undantag för registreringskrav i enlighet med 1933 Act och annars gällande 
värdepapperslagar) eller i någon annan jurisdiktion där teckning av aktier inte skulle vara i enlighet med gällande värdepapperslagar för den jurisdiktionen, inklusive men inte begränsat till 
Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Japan och Hongkong. En anmälan för teckning av aktier som strider mot det som nämns ovan kan komma att anses ogiltig. 

 
Företrädesemission 2017 
 
Skicka eller lämna till:     
Pareto Securities AB    
Issuer Service / SciBase   
Box 7415, Berzelii Park 9    
103 91 Stockholm     
Fax: +46 (0)8-402 51 41    
E-post: issueservice.se@paretosec.com (inskannad anm.sedel)  
 
 
 
Anmälningssedel och betalning måste vara Pareto Securities AB (”Pareto”) tillhanda senast kl. 17:00 (CET) den 11 december 2017.  
 
Denna anmälningssedel skall användas i det fall teckningsrätter förvärvats eller delar av innehavet avyttrats eller om ett annat antal teckningsrätter än vad 
som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen avses utnyttjas. Denna anmälningssedel skall inte användas för teckning utan stöd av 
teckningsrätter. Detta görs på anmälningssedel (II) som går att erhålla från Pareto. 
 
Tecknare som har sina teckningsrätter förvaltarregistrerade följer respektive förvaltares instruktioner och skall inte använda denna anmälningssedel. 
  
Med hänvisning till Prospekt upprättat av SciBase AB (publ) daterat den 20 november 2017 tecknar jag/vi aktier genom utnyttjande av teckningsrätter och 
samtidig kontant betalning, enligt följande: 
 
Antal teckningsrätter som utnyttjas                     Antal aktier som tecknas                          Teckningskurs                 Totalt belopp att betala i SEK 
 
                                        /7 x 8 =                        × SEK 9,00 = 
 
            
Betalning skall göras till bankgiro 5184-5303 tillhörande Pareto Securities AB. Ange VP-kontonummer eller person-/organisationsnummer som referens.
  
 
 
Teckningsrätter finns registrerade på VP-konto angivet nedan, på vilket även nytecknade aktier kommer att registreras:  

 
 
 
 

 
 
Jag/vi förstår och godkänner att: 
− Denna anmälningssedel är bindande och inga tillägg eller ändringar får göras i 

förtryckt text. 
− Undertecknande och inlämnande av denna anmälningssedel innebär i sig inte att 

en kundrelation uppstår mellan mig/oss och Pareto Securities. Pareto Securities 
kommer därmed inte att kategorisera mig/oss eller genomföra en 
passandebedömning i enlighet med lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 
avseende teckning för min/vår del. 

− Jag/vi har läst, förstått och accepterat villkoren och anvisningarna för 
företrädesemissionen (angivna i Prospektet) och har tillräcklig kunskap och 

erfarenhet för att förstå riskerna med teckning av aktier. Jag/vi förstår att jag/vi är 
ansvariga för riskerna med denna sortens investering. Jag/vi har läst och förstått 
vad som anges nedan under ”Viktig information” och bekräftar att jag/vi inte är en 
däri åsyftad person, eller agerar för en sådan persons räkning. 

− Ofullständig, felaktigt ifylld eller sent inkommen betalning eller anmälningssedel 
kan resultera i att inkommen anmälningssedel lämnas utan avseende. Endast en 
Anmälningssedel (I) per tecknare kommer att beaktas. I det fall mer än en 
Anmälningssedel (I) inkommer från samma tecknare kommer endast den först 
inkomna att beaktas.   

 
 
Pareto befullmäktigas härmed att för min/vår räkning verkställa teckning av ovan angivet antal aktier i SciBase enligt villkoren och anvisningarna i 
Prospektet samt att utföra nödvändiga åtgärder för att tilldelade aktier ska inregistreras på ovan angivet VP-konto. 

Namn och adress (obligatorisk information, var god texta tydligt) 
 

Efternamn/bolagsnamn Förnamn Personnummer/organisationsnummer 

Adress Postnummer Postort, land 
 

Telefonnummer (dagtid) E-postadress 

Datum Underskrift (i förekommande fall förmyndares)

I det fall tecknaren är en juridisk person ska anmälningssedeln åtföljas av behörighetshandlingar vilka utvisar rätt att underteckna anmälningssedel 

           
0 0 0          

Teckningsperiod:  27 nov – 11 dec 2017 
Villkor: För varje aktie som innehas på 

avstämningsdagen, 22 nov 2017 
erhålles en (1) teckningsrätt. Sju (7) 
teckningsrätter berättigar till 
teckning av åtta (8) nya aktier. 

Teckningskurs:   9,00 SEK per aktie 
Handel med teckningsrätter: 27 nov – 7 dec 2017 
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