
Teckning sker i enlighet med villkoren i memorandumet utgivet i april 2011 av styrelsen för Enzymatica AB (publ). Vid en bedömning av 
bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje potentiell aktie ägare måste göra sin egen bedömning 
av effekten av dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande. Memorandum kan 
laddas ner från www.enzymatica.se och www.aktietorget.se.  Anmälan är bindande!

All information i memorandum har tagits del av och accepteras; Anmälan är bindande; Endast en anmälningssedel från samma fysiska 
eller juridiska person beaktas; Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel; VP-konto eller depå/förvaltare 
måste vara öppnat vid inlämnandet av denna anmälningssedel; Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel inte kan garan-
teras; Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Enzymatica AB (publ), att för undertecknads räkning verkställa 
teckning av aktier som framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i Enzymatica AB (publ) i april 2011.

Erbjudandet i sammandrag:
TECKNINGSPERIOD: 26 april – 13 maj 2011

TECKNINGSKURS: 3,40 kronor per aktie

ANTAL AKTIER I ERBJUDANDET: 2 220 000 st

ANTAL AKTIER FÖRE EMISSIONEN: 12 500 000 st

TECKNINGSPOST: Minsta post är 1 250 st aktier

VÄRDERING (pre-money): 42,5 MSEK 

LIKVIDDAG: Likvid skall erläggas 23 maj 2011

LISTNING PÅ AKTIETORGET: Första dag för handel med aktien på 

AktieTorget beräknas till den 14 juni 2011.

a) Brev:  Enzymatica AB (publ), Mobilvägen 3, 246 43 Löddeköpinge
b) Fax  040-611 46 10
c) E-post:  info@enzymatica.se (inskannad)

UNDERTECKNAD ANMÄLER SIG HÄRMED FÖR TECKNING ENLIGT FÖLJANDE:

I DE FALL TILLDELNING SKETT SKA DE TECKNADE AKTIERNA LEVERERAS TILL :

NAMN OCH ADRESSUPPGIFTER (VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT)

ANMÄLNINGSSEDELN SKALL VARA ENZYMATICA TILLHANDA SENAST 13 MAJ 2011 KL 16.00, GENOM ETT AV FÖLJANDE ALTERNATIV:

GENOM UNDERTECKNANDE AV DENNA ANMÄLNINGSSEDEL MEDGES FÖLJANDE:

Antal aktier

VP-konto/service konto

För och Efternamn / Firmanamn

Postadress (gata, box, e dyl)

Postnummer Ort

Ort och datum

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

Depånummer

Observera att om depån är kopplad till kapitalförsäkring skall teckningen av aktier gå via förvaltare.

Eller

Bank/förvaltare

Person- / Organisationsnummer

Epostadress

Land

Telefonnummer

Bank/förvaltare

stycken aktier i Enzymatica AB (publ) till ovan angiven kurs.
Teckning sker i om minst 1 250 aktier

0 0 0

Anmälningssedel för teckning av aktier i Enzymatica AB (publ)
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