
 

 

 

Anmälningssedel (II) för teckning utan företrädesrätt 

 
Teckningsperiod: 
23 november – 7 december 2015 

Erläggande av likvid: 
Enligt anvisning på avräkningsnota 

Teckningskurs: 

SEK 2,60 per aktie 
 

Anmälningssedel skickas till: 

Remium Nordic AB 

Ärende: Vigmed 
Kungsgatan 12-14 

111 35 Stockholm 

E-mail: emissioner@remium.com 
Fax: 08-454 32 01 

 
 

Härmed tecknar jag/vi det antal aktier i Vigmed Holding AB (publ) (”Vigmed”) som anges nedan enligt villkoren i det prospekt som upprättat av 
styrelsen för Vigmed, daterat i november 2015 (”Prospektet”). Anmälningssedeln ska vara Remium Nordic AB (”Remium”) tillhanda senast kl. 17.00  

den 7 december 2015. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. Observera att teckning är bindande. 
 

 

Antal aktier som tecknas:  
 

 

Observera att för aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller förvaltare gäller att teckning och betalning utan företrädesrätt ska ske 

genom sådan förvaltare. 

 

Undertecknad är medveten om samt medger att: 
 

 Besked om eventuell tilldelning lämnas genom översändande av avräkningsnota, vilken beräknas utfärdas omkring den 10 december 2015. 

 Betalning ska ske enligt anvisning på avräkningsnota. Om ni ej tilldelas aktier kommer någon avisering om detta inte att skickas ut. 

 Aktier som ej betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. I det fall försäljningspriset därvid understiger priset i nyemissionen kan den som erhöll 
tilldelningen av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Den som erhöll tilldelningen av dessa aktier kan vidare 

komma att få svara för eventuella kostnader för sådan överlåtelse. 
 

 

Vid tilldelning ska tecknade aktier registreras på nedanstående VP-konto: 
 

 0  0  0            

 

Genom undertecknande av denna anmälningssedel: 

 Bekräftas att jag/vi inte omfattas av de restriktioner beträffande vissa jurisdiktioner som anges nedan och i Prospektet. 
 Befullmäktigas Remium att verkställa teckning enligt de villkor som anges i Prospektet. 

 

Nedanstående ifylles alltid (var vänlig texta). 
Personnummer/organisationsnummer Telefon (dagtid) 

Efternamn/firma Förnamn 

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) Postnummer 

E-post 

  
Ort 

Datum Underskrift (i förekommande fall förmyndare) 

 Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan hänseende. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. 

 

För det fall att teckningsanmälan ovan avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR ska en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att 

anmälningssedeln ska vara giltig. För juridisk person ska också ett aktuellt registreringsbevis bifogas som styrker firmateckning. 

 

Viktig information till investerare 

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella 

instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna är riktiga eller fullständiga. 
 

För Prospektet och erbjudandet enligt Prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Prospektet, erbjudandet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska 

avgöras av svensk domstol exklusivt. 
 

Vigmed har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inga 

teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier (”Värdepapper”) får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i 

enlighet med ett undantag från registreringskraven i United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i 

USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av 

svensk rätt. Prospektet, anmälningssedlar eller andra dokument relaterade till erbjudandet får följaktligen inte distribueras i eller till någon jurisdiktion där distribution 

eller erbjudandet enligt Prospektet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Teckning och förvärv av Värdepapper i strid med ovanstående 

begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av Prospektet måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna 

kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Vigmed förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara aktieteckning som Vigmed eller dess 

uppdragstagare anser kan inbegripa en överträdelse eller ett åsidosättande av lagar, regler eller föreskrifter i någon jurisdiktion. 

mailto:emissioner@remium.com

