
 

BIG Seed 

 
Särskild anmälningssedel II - Teckning utan stöd av teckningsrätter 
 
Anmälningsperiod: 
25 maj – 12 juni 2015 
Teckningskurs: 
1350,0 kronor 

Anmälningssedel skickas till: 
Remium Nordic AB 
Emission: BIG Seed 
Kungsgatan 12-14 
111 35 Stockholm 
Fax: 08-454 32 01, Tel: 08-454 32 70, e-post: emissioner@remium.com 
 

 

Härmed tecknar jag/vi det antal aktier i Blasieholmen Investment Group Seed AB (publ) (”BIG Seed”) som anges nedan enligt villkor i Villkor och Anvisningar 
som har upprättat av styrelsen för BIG Seed och daterat i maj 2015. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. Anmälningssedeln 
skall vara Remium Nordic AB (”Remium”) tillhanda senast den 12 juni 2015 kl 17:00. 
 

Antal aktier som tecknas:  
 
 

Tilldelade aktier skall betalas med 1350,0 kronor per aktie. 
 

Observera att har du ett förvaltarregistrerat konto hos bank eller förvaltare, till exempel en kapitalförsäkring eller ISK, gäller att teckning och 
betalning ska ske genom sådan förvaltare.  
 
Undertecknad är medveten om samt medger att: 
 

 Anmälan är bindande. 
 

 Besked om eventuell tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas utfärdas den 16 juni 2015. 
 

 Betalning skall ske enligt anvisning på avräkningsnota. 
 

 Aktier som ej betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. I det fall försäljningspriset därvid understiger priset i erbjudandet kan den som erhöll 
tilldelningen av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av skillnaden däremellan. Den som erhöll tilldelningen av dessa aktier kan vidare komma 
att få svara för eventuella kostnader för sådan överlåtelse. 

 

 Om ni ej tilldelas aktier kommer någon avisering om detta inte att skickas ut. 
 

Vid tilldelning skall 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 i informationsmemorandumet.  
 Bekräftas att anmälan om teckning av aktier inte har föregåtts av finansiell rådgivning från Remium. 
 Befullmäktigas Remium att verkställa teckning enligt de villkor som anges i informationsmemorandumet. 
 

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

Efternamn/firma Förnamn 

Postadress Postnummer 

Ort E-post 

Ort och datum Underskrift 

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

 
Politiskt utsatt ställning (Besvaras endast om ni är bosatt utomlands) 

Är Ni eller nära familjemedlem till er en ”person i politisk utsatt ställning” enligt penningtvättslagen (2009:62)?                                                                                 JA 2)  NEJ  

Om ja, vänligen fyll i nedanstående information om personen som innehar/innehaft offentlig position 

Personnummer Namn(efternamn, tilltalsnamn) 

Vilken typ av funktion Datum för upphörande (om den upphört) 

2) Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta 

instans (motsvarande ex Högsta domstolen), ambassadör, ledningsposition i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Remium Nordic AB. 

För det fall att teckningsanmälan ovan avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR skall en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling 
medfölja för att anmälningssedeln skall vara giltig. För juridisk person skall också ett aktuellt registreringsbevis bifogas som styrker 
firmateckning. 

 

Övrig information 

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel i eller till investerare USA, 
Kanada, Australien, Japan, Sydafrika eller Nya Zeeland, och erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant 
kommunikationsmedel i eller från investerare i USA, Kanada, Australien, Japan, Sydafrika eller Nya Zeeland. Följaktligen kommer ingen 
information avseende nyemissionen att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till investerare i USA, Kanada, Australien, Japan 
,Sydafrika eller Nya Zeeland och får inte heller distribueras på liknande sätt. Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna 
eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas 
till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som 
inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. 
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