Tegning uden støtte af tegningsretter (TR)

Sedermera Fondkommission er finansiel rådgiver for
Initiator Pharma A/S. Tilmeldingsblanketten sendes til
Aqurat Fondkommission AB, der er emissionsinstitut.

Tilmeldingsblanket for tegning af aktier i Initiator Pharma A/S
Tilmeldingsperiode: 26. januar – 9. februar 2017 kl. 15.00
Pris pr. aktie:

5,50 SEK

Tildeling:

Eventuel tildeling meddeles ved udsendelse af afregningsnota (sendes til den oplyste, nedenstående adresse).

Betalingsdag:

I henhold til instruktionerne på afregningsnota:

Ved en vurdering af selskabets fremtidige udvikling er det vigtigt at tage hensyn til relevante risici. Hver investor skal selv foretage en vurdering af
effekten af disse risici ved at sætte sig ind i alle tilgængelige informationer, der er udgivet i forbindelse med dette tilbud. Informationsmemorandummet kan downloades på www.sedermera.se, www.initiatorpharma.com samt www.aqurat.se.
Betaling skal ikke foretages i forbindelse med tilmelding. En eventuel tildeling adviseres med afregningsnota.
Undertegnede tilmelder sig for tegning af følgende antal aktier i Initiator Pharma A/S til en tegningskurs af 5,50 SEK pr. aktie:
Antal aktier

Samlet beløb SEK (tegnede aktier x 5,50 SEK)

Oplys, hvor tildelte aktier skal leveres, VP-konto eller depot (angiv kun et alternativ):
VP-konto/servicekonto

Bank

0 0 0
Depotnummer

Bank/forvalter

Vær opmærksom på, at hvis du har et depot med specifikke regler for værdipapirtransaktioner, f.eks. investeringssparekonto (ISK) eller kapitalforsikringskonto (KF), skal du forhøre dig hos din
bank/forvalter, om hvorvidt køb af værdipapirer inden for rammerne af udbuddet er muligt, og i så tilfælde hvor. Tilmelding skal i så tilfælde foretages i enighed med den bank/forvalter, som
fører kontoen.

Undertegnede henviser til en særlig forkøbsret ved eventuel overtegning. Såfremt emissionen bliver overtegnet, gives forkøbsret ved tildeling til dem, der også har
tegnet aktier med støtte af tegningsretter i emissionen, i forhold til det antal tegningsretter, der udnyttes. Gør brug af denne forkøbsret ved at udfylde det antal aktier,
du har tegnet ved hjælp af tegningsretter i denne emission og angiv via hvilken bank/forvalter en sådan tegning er sket:
Antal aktier

Bank/forvalter

VP-konto/depotnr.

Udfyld navn og adresseoplysninger (SKRIV VENLIGST TYDELIGT)
Efternavn/firma

Fornavn

Adresse (gade/vej, postboks eller tilsvarende)

Postnummer

Personnummer/CVR-nummer

Telefon dagstimer

By

Land (hvis andet end Sverige)

By og dato

E-mail

Underskrives af tegner (i pågældende tilfælde af ansvarlig firmaprokurist eller formynder)

Ved underskrivelse af denne tilmeldingsblanket bekræfter jeg:

• at jeg er gjort bekendt med og accepterer alle informationer i Informationsmemorandummet. Tilmeldingen er bindende.
• Personoplysninger, der afgives i forbindelse med eller i øvrigt registreres ved denne tilmelding, behandles af Aqurat Fondkommission AB i forbindelse med forberedelse og administration af
opgaven. Oplysningerne kan også blive behandlet og anvendt i forbindelse med fremtidige udsendelser af tilbudsmateriale hos andre virksomheder, som Aqurat Fondkommission AB eller
emittenten samarbejder med.
• Aqurat Fondkommission AB befuldmægtiges til for undertegnedes regning at iværksætte tegning af aktier i henhold til de vilkår, der fremgår af Informationsmemorandummet, som er
udgivet i forbindelse med dette tilbud.

Indsend tilmeldingsblanketten via et af nedenstående alternativer:
Brev
Aqurat Fondkommission AB
Vedrørende: Initiator Pharma
Box 7461
103 92 Stockholm

Fax
08-684 05 801

E-mail
info@aqurat.se
(scannet tilmeldingsblanket)

OBS! Husk at underskrive tilmeldingsblanketten

Hvis tegningen vedrører et beløb, der er højere end 15.000 EUR,
skal der vedlægges en kopi af et gyldigt legitimationsbevis, for at
tilmeldingen er gyldig. For juridiske personer skal der også vedlægges
et aktuelt registreringsbevis, der dokumenterer firmategningen.

VIGTIGE INFORMATIONER
Aqurat Fondkommission AB (herunder Aqurat) er et værdipapirselskab, som er underlagt Finansinspektionens tilsyn. Den primære virksomhed
er at tilbyde administrative tjenester i forbindelse med diverse selskabshændelser. Den, der har til hensigt at sælge, købe eller tegne sig for
finansielle instrumenter som vedrører et specifikt tilbud, opfordres til at læse samtlige informationer, der udarbejdes og udgives i forbindelse
med tilbuddet samt nedenstående informationer, grundigt igennem. Disse informationer foreligger kun på svensk. Yderligere informationer om
det specifikke tilbud er tilgængelige på www.aqurat.se.
1. Finansielle instrumenter i det specifikke tilbud er ikke og forventes
ikke at blive registreret i andre lande end Sverige. Finansielle
instrumenter vil derfor ikke blive udbudt til salg i USA eller Canada, og
indbydelsen henvender sig heller ikke hverken direkte eller indirekte
til nogen i USA eller Canada. Denne tilmeldingsblanket må ikke
distribueres til eller i noget andet land, hvor en sådan distribution (i)
forudsætter yderligere registrering eller andre foranstaltninger end
dem, der følger af svensk ret eller (ii) strider mod lov, forordning eller
anden bestemmelse i et sådant land.
2. En ordre i henhold til underskrevet tilmeldingsblanket giver Aqurat
fuldmagt til for undertegnedes regning at sælge, købe eller tegne sig
for finansielle instrumenter i henhold til de vilkår, der gælder for det
specifikke tilbud. Ordren omfattes ikke af den fortrydelsesret, der
følger af den svenske Distans- och hemförsäljningslagen.
3. Aqurats kunder er kategoriseret som ikke-professionelle kunder
i henhold til loven om værdipapirmarkeder. Ved udførelse eller
viderebefordring af ordrer på kundens eget initiativ varetager Aqurat
tjenesten, uden at foretage en vurdering om tjenesten er passende for
kunden. De risici, der følger med en investering i sådanne finansielle
instrumenter, som denne tilmeldingsblanket vedrører, fremgår af
de informationer, som udarbejdes og udgives i forbindelse med det
specifikke tilbud.
4. Prisen for de finansielle instrumenter, som er en del af det specifikke
tilbud, fremgår af denne tilmeldingsblankets forside. Skatter, kurtage
eller andre gebyrer, der kan opstå, påføres eller erlægges ikke af
Aqurat.
5. Personoplysninger, som aktionæren oplyser i forbindelse
med opgaven eller som i øvrigt registreres i forbindelse dermed,
behandles af Aqurat i henhold til Persondataloven (1998:204) med
henblik på forberedelse og administration af opgaven. Behandling af
personoplysninger kan også foretages hos andre virksomheder, som
Aqurat eller emittenten samarbejder med.

6. Fremgangsmåden samt tilmeldingsperioden for det specifikke
tilbud fremgår af denne tilmeldingsblankets forside samt af de
informationer, der udarbejdes og udgives i forbindelse med tilbuddet.
7. Aqurat påtager sig ikke ansvaret for tekniske fejl, fejl i
telekommunikation eller fejl i posthåndteringen i forbindelse med
indsendelsen af tilmeldingsblanketten.
8. Vær opmærksom på, at du ikke bliver kunde hos Aqurat blot ved
at underskrive og indlevere denne tilmeldingsblanket. Aqurat vil med
andre ord blandt andet ikke kundekategorisere dig eller vurdere om
din tegning af finansielle instrumenter i denne emission, passer til dig.
9. Reklamationer over Aqurats udførelse af den ordre, der blev afgivet
til Aqurat via den underskrevne tilmeldingsblanket, skal ske uden
ugrundet ophold. Hvis det ikke sker, kan retten til at kræve erstatning
eller gøre andre strafferetlige sanktioner gældende over for Aqurat
gå tabt.
10. Eventuelle klager i forbindelse med Aqurats håndtering af ordrer,
der gives til Aqurat via underskrevet tilmeldingsblanket, kan skriftligt
stiles til Aqurats klageansvarlige på den adresse, der oplyses på
forsiden af denne tilmeldingsblanket.
11. Ved en eventuel tvist med Aqurat kan forbrugere også henvende
sig til Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm,
telefon 08-783 17 00, www.arn.se.
12. Aqurat overholder svensk lov. Materiel svensk lov finder
anvendelse på Aqurats modtagne opgaver og almindelig svensk
domstol, f.eks. Stockholms tingsrätt, er ansvarlig domstol.
For yderligere oplysninger henviser Aqurat til www.aqurat.se, hvor
der blandt andet står mere om fremgangsmåder og definitioner af
forskellige begreber.

