
Inbjudan till förvärv av aktier i Camurus AB (publ)

Anmälningsperiod: 20 november –1 december 2015

Prisintervall: 51–61 kronor per aktie

Likviddag: 7 december 2015

Anmälningssedeln kan lämnas i original till valfritt Handelsbankskontor i 
Sverige eller skickas till Handelsbanken Capital Markets, HCXS-O/Emission, 
106 70 Stockholm.

Om du är kund i Handelsbanken och är ansluten till Internettjänsten kan du 
även anmäla dig via internet.

Anmälningssedeln ska vara Handelsbanken tillhanda senast klockan 17.00 den 1 december 2015

Undertecknad anmäler sig härmed för förvärv av nedan antal aktier:

Välj ett av nedanstående tre alternativ där tilldelade aktier ska registreras. Markera med ett kryss för valt alternativ och ange 
depånummer alternativt VP-kontonummer (obligatorisk uppgift).

Namn- och adressuppgifter

För dig/er som vill betala tilldelade aktier från bankkonto i Handelsbanken:

Fyll i önskat antal aktier. Lägst 200 och högst 10 000 aktier, i jämna poster om 100 aktier. Erbjudandepriset förväntas 
fastställas inom intervallet 51–61 kronor per aktie. Erbjudandepriset till allmänheten i Sverige kommer inte att överstiga 
61 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Erbjudandepriset förväntas offentliggöras omkring den 3 december 2015.

Undertecknad är medveten om och medger att:
– Jag/vi har läst och förstått villkoren i det prospekt (”Prospektet”) daterat 

18 november 2015 som avser förvärv av aktier i Camurus AB (publ).
– Anmälan är bindande.
– Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text.
– Om flera anmälningar inges av samma förvärvare kommer endast den 

först registrerade att beaktas.
– Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas 

utan avseende.
– VP-konto/värdepappersdepå måste vara öppnad vid inlämnandet av 

anmälningssedeln.

Likvidbeloppet ska debiteras mitt/vårt nedan angivna bankkonto i Handelsbanken på likviddagen. Lämna fältet tomt om aktierna ska betalas med den 
bankgiroavi som medföljer avräkningsnotan eller om du har depå i Handelsbanken.

Angivet konto måste vara ett allkonto, checkkonto eller sparkonto i Handelsbanken.

– Anmälan registreras i dataregister avsett för anmälningar i detta erbjudande.
– Uppgift om VP-konto och adress kan komma att inhämtas från Euroclear 

Sweden AB, SPAR, InfoTorg respektive Handelsbankens depåsystem.
– För de som erhållit tilldelning beräknas avräkningsnota utsändas omkring 

den 3 december 2015.
– I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med 

ett lägre antal aktier än vad anmälan avser.
– Tilldelat antal aktier ska vara betalade senast på likviddagen.
– För vidare information avseende tilldelning, börsnotering, betalning och 

erhållande av aktier, se Prospektet.
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2Min/vår depå i Handelsbanken:

Min/vår depå hos:*     med depånummer:**     

Mitt/vårt VP-konto i valfri bank:

Kapitalmedelskonto anslutet till depå i Handelsbanken debiteras automatiskt på 
likviddagen. Ange därmed inte bankkonto för debitering nedan. Om du anger 
ISK-depå i Handelsbanken och erhåller tilldelning, kommer Handelsbanken att förvärva 
motsvarande antal tilldelade aktier i erbjudandet för vidareförsäljning till din ISK-depå 
till erbjudandepriset.

Den som erhållit tilldelning och erlagt betalning kommer att få aktier bokförda på sitt VP-konto eller sin depå.
Handelsbanken befullmäktigas att vidta de åtgärder som Handelsbanken bedömer nödvändiga för att tilldelade aktier ska överföras till mitt/vårt VP-konto eller värdepappersdepå.  
Vidare bekräftas att jag/vi har tagit del av vad som anges nedan under ”Viktig information” och att jag/vi inte är en där åsyftad person, eller agerar för en sådan persons räkning.
Förvärv av aktier genom erbjudandet anses inte ge upphov till kundförhållande med Handelsbanken.
Undertecknad befullmäktigar Svenska Handelsbanken AB (publ) att verkställa förvärv av aktier enligt de villkor som angivits i Prospektet.

* Kunder till Carnegie respektive Avanza ska göra sin anmälan genom Carnegie respektive Avanza. Anmälningar som inkommer till Handelsbanken där leverans av 
aktier ska ske till depå hos Carnegie respektive Avanza kan komma att bortses ifrån.

** OBS! Om du har en depå där det finns begränsningar för vilka finansiella instrument som får förvärvas och överföras till depån, såsom till exempel ISK, IPS eller depå 
i kapitalförsäkring, ska du kontrollera med din bank/förvaltare om och hur du kan förvärva dessa aktier genom erbjudandet.

Clearingnummer

Personnummer/Organisationsnummer

Efternamn / Firma Förnamn

E-postadress

Underskrift

Skriv tydligt, texta gärna!

Utdelningsadress (gata, box e dyl)

Ort och datum

Postnummer Ortnamn Telefon dagtid

Kontonummer
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9 0 0 0

Detta erbjudande riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Detta erbjudande riktar sig inte till USA eller något annat land där ett sådant erbjudande skulle innebära krav på ytterligare prospekt- 
eller registreringsåtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Prospektet eller anmälningssedeln får inte heller distribueras eller publiceras i något land där distribution eller publicering kräver sådana åtgärder 
eller strider mot reglerna i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. De aktier som omfattas av erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att 
registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagar i någon amerikansk delstat och får inte säljas i USA (annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering 
enligt Securities Act) eller något annat land där sådan försäljning skulle innebära krav på ytterligare prospekt- eller registreringsåtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Personuppgifter
De uppgifter du lämnar på denna anmälningssedel hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Genom att underteckna denna anmälningssedel samtycker du till att dessa uppgifter får lagras och 
sammanställas av Handelsbanken. Du har rätt att en gång per år få ta del av personuppgifter som finns registrerade om dig. Du har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om information 
och rättelse ska vara skriftliga. Om du har frågor angående användandet av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Handelsbanken.


