
TECKNINGSANMÄLAN
FÖR RIKTAD EMISSION I DNA-GUIDE EUROPA AB (publ)

DNA-GUIDE EUROPA AB (publ)
Org. nr: 556732-1962

Vänligen skicka till: 
SEB
Emissioner R B6
106 40 Stockholm 
 
eller faxa till 08-706 61 69

Anmälningsperiod: 091015-091130
Likviddag:  Enligt instruktion på avräkningsnota
Pris per aktie:  185 kr
Lägsta teckning: 108 aktier

Jag/vi anmäler intresse att, enligt villkoren i Investment Memorandum upprättat av styrelsen för DNA-Guide Europa AB (publ), förvärva:
    
   stycken aktier i DNA-Guide Europa AB (publ). Anmälan ska avse minst 108 aktier, därefter i multiplar om 54 aktier, alltså  
   108, 162, 216 etc.
 

Tilldelade aktier ska betalas enligt anvisning på utsänd avräkningsnota. Pris per aktie är 185 kronor.

Under förutsättning av att styrelsen beslutar att rikta emissionen till undertecknad och undertecknad erhåller tilldelning av aktier, önskas de insatta på nedan-
stående VP-konto eller depå. Något av följande skall anges:

 Jag/vi har VP-konto

 eller

 Depå hos bank eller
 annat värdepappersinstitut

I det fall konto i SEB ej anges skall betalning för eventuellt tilldelade aktier ske enligt instruktioner på avräkningsnota. Kostnader för betalning kan då tillkomma.

Bankkonto i SEB. Gäller ej den som är depåhavare i SEB.
Bankkontonummer (OBS! Endast konto i SEB)

Anmälningssedel måste vara SEB tillhanda senast den 30 november 2009, klockan 17.00.

Undertecknad är medveten om, respektive medger att:
 » Anmälan är bindande och att endast en anmälan per förvärvare kommer att beaktas,
 » VP-konto eller depå hos svensk bank eller annat värdepappersinstitut måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln,
 » Betalning för aktier som tilldelats skall ske enligt instruktioner på avräkningsnota efter emissionens stängning,
 » Leverans av aktier till dem som tilldelats aktier kommer att ske när betalning erlagts,
 » Denna anmälan registreras i dataregister avsett för anmälningar i detta erbjudande och kan komma att samköras med Euroclear Swedens 

(f.d. VPC) avstämningsregister,
 » Uppgift om adress för avräkningsnota samt uppgift om VP-konto kan komma att hämtas via ADB-medium från Euroclear Sweden (f.d. VPC),
 » Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende, och att
 » Inga ändringar eller tillägg får göras i på anmälningssedeln förtryckt text.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) befullmäktigas härmed att teckna det antal aktier i DNA-Guide Europa AB (publ) som anmälan avser och att 
vidta de åtgärder som SEB bedömer nödvändiga för att tilldelade aktier skall överföras till mitt/vårt VP-konto eller depå. Genom undertecknandet av denna 
anmälningssedel bekräftas dessutom att jag/vi har tagit del av och förstått vad som anges nedan under ”Viktig information” och att jag/vi inte är en där 
åsyftad person, eller agerar för en sådan persons räkning.

Person- och Kontaktuppgifter

Efternamn / Firma               Förnamn     Person- / Organisationsnummer

Postutdelningsadress (gata / box)     Telefon dagtid

Postnummer och ort      E-postadress

Ort och datum      Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Depånummer

För depåhavare i SEB behöver depånummer endast ifyllas av
depåhavare som önskar leverans till viss depå.

Bank/värdepappersinstitut

Viktig information:
Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer med hemvist i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien. Erbjudandet riktar sig inte heller till andra personer vars deltagande förutsätter prospekt, 
registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Denna annmälningssedel eller kopior av denna anmälningssedel får därför inte distribueras i eller till något land där distribution eller erbjudan-
det kräver åtgärder enligt föregående mening eller strider mot reglerna i det landet. Om dylik distribution ändå sker kan anmälningssedel från sådant land komma att lämnas utan avseende.

Likviden för tilldelade aktier skall debiteras mitt/vårt angivna konto i SEB. Kontot måste vara ett privatkonto, 
checkkonto, enkla sparkontot, kapitalkonto, specialkonto eller aktieägarkonto i SEB och kontoinnehavaren 
måste vara samma person som härmed anmäler sig för förvärv av aktier. För den som erhåller tilldelning 
beräknas likviden komma att dras från angivet konto efter emissionens stängning.
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