
villkor i sammandrag

Teckningskurs 0,15 sEk per unit motsvarande 0,05 sEk per aktie

Unit En (1) unit består av tre (3) B-aktier och 
en (1) teckningsoption av serie 2015/2016

Teckningstid 22 maj - 5 juni 2015

Handel med uniträtter 22 maj - 3 juni 2015

anmälningssEdEl 
för TEckning av UniTs 

UTan sTöd av UniTräT TEr

an mälnin gssEd Eln sk i ck a s EllEr l ä mna s T ill :
Erik Penser Bankaktiebolag
Emissionsavdelningen/ lifeassays
Box 7405
103 91 sTockHolm
Besöksadress: Biblioteksgatan 9
Telefon: 08-463 80 00
fax: 08-611 27 06
E-post: emission@penser.se

denna anmälningssedel skall användas för anmälan om teckning av units utan stöd av uniträtter. observera att anmälan är bindande. 
Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. för det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart 
den sist inkomna att beaktas. ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. anmälningssedeln skall 
vara Erik Penser Bankaktiebolag tillhanda senast klockan 17.00 den 5 juni 2015.

Undertecknad önskar härmed utan stöd av uniträtter teckna units emitterade av lifeassays aB (publ) i enlighet med de villkor som anges 
i prospektet daterat den 18 maj 2015. Undertecknad befullmäktigar härmed Erik Penser Bankaktiebolag att verkställa teckning av aktier 
och teckningsoptioner enligt nedan. Besked om eventuell tilldelning av units lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken skall beta-
las i enlighet med anvisningarna på denna. meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. 

o B li gaTo r isk a UPPg if T Er avsEEnd E T Eck nar En. var vänli g T E x Ta .

Telefonnummer (dagtid)

Personnummer/organisationsnummer

E-postadress

adress (gata, box eller motsvarande)

Efternamn/firma

Postnummer

ort och datum

Tilltalsnamn

Postort

Underskrift av tecknande person/firmatecknare (i förekommande fall förmyndare)

Jag/vi har utnyttjat uniträtter för teckning av aktier i lifeassays aB (publ).

Jag/vi har inte tecknat units i  lifeassays aB (publ) med stöd av uniträtter.

k ryssa /f y ll i  ko r r Ek T alT Er naT i v nEdan:

T illd El ad E Uni T s sk all lE v Er Er a s T ill fö l Jand E v P- ko n To:

vP-kontonummer:

0 0 0

units i  lifeassays aB (publ) till teckningskurs 0,15 sEk per unit.

Jag/ v i ö nsk ar U Tan s Tö d av Uni T r äT T Er T Eck na:

viktig information
Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 
genom undertecknandet av anmälningssedeln bekräftas att tecknaren tagit del av prospektet samt förstått riskerna som är förknippade med investering i de 
finansiella instrumenten. vidare upplyses att Erik Penser Bankaktiebolag är emissionsinstitut och att detta inte i sig innebär att banken betraktar den som anmäler 
sig i erbjudandet som kund i banken för investeringen.

OBS! Om du har depå hos bank/förvaltare vänligen kontakta din bank/förvaltare för anmälan om teckning


