SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL 1
Teckning med företrädesrätt

Teckning av aktier i Onoterat AB (publ)
Teckning med stöd av teckningsrätt

000001

Teckningstid: 3 december – 17 december 2018

Skickas till:
Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89 Stockholm
Scannad per e-post: emittentservice@aktieinvest.se

Teckningskurs: 4,00 kronor per aktie

Denna anmälningssedel skall endast användas om samtliga erhållna teckningsrätter inte skall utnyttjas. Om samtliga tilldelade
teckningsrätter skall utnyttjas skall betalning ske med emissionsredovisningens förtryckta inbetalningskort (från Euroclear).
Villkor i korthet:
- En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt.
- Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
- Teckningskursen är 4,00 kronor per aktie
- Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat, tecknar enligt instruktion från sin bank eller annan förvaltare.
Härmed tecknar jag/vi, genom samtidig kontant betalning, det antal aktier i Onoterat AB (publ) som anges nedan enligt villkor i beslut fattat av styrelsen i
Onoterat AB (publ) den 21 november 2018 med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman i Onoterat AB (publ) den 5 november 2018.
Antal utnyttjade teckningsrätter:

dividerat med 3

/3

TR:

Antal aktier som tecknas:

x 4,00 kronor

ger BTA:

Teckningsrätterna finns på följande VP-konto:

0

Multiplicerat med
teckningskursen: 4,00 kr

0

Erlägges kontant kronor totalt:

=

0

Undertecknad är medveten om att denna anmälan är bindande, samt att ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att
ändras av Aktieinvest FK AB, eller lämnas utan avseende. Härmed befullmäktigas Aktieinvest FK AB att verkställa teckning enligt ovan.
Personnummer/Organisationsnummer

Telefon dagtid

Efternamn/Firma

Tilltalsnamn

Postadress (gata, box )
Postnummer

Ort

Ort och datum

E-post

Undertecknas av ägare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att uppfylla det uppdrag som åtagits av
Aktieinvest FK AB för denna emission. Personuppgifter kan komma att delas till andra personuppgiftsansvariga parter. Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med
framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten samarbetar med. För mer information om behandling se www.aktieinvest.se/aktieinvestdataskyddspolicy.
Varken aktierna eller teckningsrätterna i Onoterat AB (publ) är föremål för notering eller ansökan därom i annat land än Sverige. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något
annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant
land.

Onoterat AB (publ) nyemission.

Nr 000001

OM BETALNING SKER VIA INTERNET ANVÄND ANMÄLNINGSSEDELNS NUMMER SOM BETALNINGSREFERENS.
VP-konto:

person-/org. nr:

Anmälningssedel och teckningslikvid skall vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast kl 17:00 den 17 december 2018.

Aktieinvest FK AB

749-5179

