
Anmälningssedel och fullmakt för teckning av aktier i Wilson Therapeutics AB (publ) (”Wilson Therapeutics”) 
 

 
Inlämnas till något av Carnegie Investment Bank AB:s (publ) 
(”Carnegie”) kontor eller skickas till: 

 
Carnegie Investment Bank AB (publ) 
Transaction Support 
Regeringsgatan 56 
103 38 Stockholm 

 
Anmälningstid: 2 – 10 maj 2016 
 
Pris: 47 – 59 kronor per aktie 

 
Betalning: 16 maj 2016 
 
Notering: Beräknad första dag för handel på 

Nasdaq Stockholm 
 12 maj 2016

 
 

Denna anmälningssedel skall vara Carnegie tillhanda senast klockan 17.00 den 10 maj 2016 
 
Undertecknad anmäler sig härmed, enligt villkoren i prospektet daterat den 28 april 2016 upprättat av styrelsen i Wilson Therapeutics till teckning av: 

    
   st aktier i Wilson Therapeutics. Anmälan om teckning av aktier ska ske i poster om 50 aktier, dock lägst 100 aktier och högst 15 000 aktier.  
 
Antalet aktier kommer att baseras på priset i erbjudandet och avrundas nedåt. Priset i erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet 47 – 59 kronor per aktie. Erbjudandepriset till 
allmänheten kommer inte att överstiga 59 kronor per aktie. Det slutliga erbjudandepriset förväntas offentliggöras omkring den 12 maj 2016. Courtage utgår ej.  
 
Betalning sker i enlighet med instruktion på avräkningsnota, vilken beräknas utsändas omkring den 12 maj 2016. 
 
Observera att om teckningen avser fler än 1 800 aktier ska vidimerad kopia på giltig ID-handling bifogas.  
 
Du måste besvara om du är en PEP (person i politiskt utsatt ställning)1) eller inte. Om Ja ska frågor i Bilaga 1 besvaras för att anmälningssedeln ska vara giltig. 
 

 Ja  Nej 

 
Undertecknad är medveten om, respektive medger att: 

 Erbjudandet till allmänheten omfattar endast allmänheten i Sverige 

 Anmälan är bindande och endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas, varvid den först inlämnade kommer att beaktas 

 VP-konto eller depå hos svensk bank eller annat värdepappersinstitut måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln 

 Tilldelning kan komma att ske med mindre antal aktier än anmälan avser och även helt utebli 

 Betalning för aktier som tilldelats genom Carnegie skall ske senast den 16 maj 2016 enligt instruktioner på avräkningsnota 

 Leverans av aktier till dem som tilldelats kommer att ske när betalning erlagts dock tidigast den 16 maj 2016 

 Ofullständig, felaktigt ifylld eller för sent inkommen anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende 

 Inga ändringar eller tillägg får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten 

 Anmälan har inte föregåtts av investeringsrådgivning eller annan rådgivning. Jag/vi har självständigt fattat beslutet att förvärva aktier 
 

Var god och välj något av följande alternativ: 
VP-konto 
 VP-kontonummer 

    

    

 

        

 

        

  
Värdepappersdepå hos bank eller fondkommissionär 
 Depånummer Bank/Fondkommissionär 
 
 

   
 

Om du har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto eller kapitalförsäkring, ska du kontakta din förvaltare om och hur du kan 
teckna dessa aktier genom erbjudandet. OBS! Investeringssparkonto i annan bank än Carnegie kan inte användas. 

 
För information avseende besked om tilldelning, betalning och erhållande av aktier, se vidare prospektet eller ring +46 (0) 8 588 694 89. 
 
Carnegie befullmäktigas härmed att vidta de åtgärder som Carnegie bedömer nödvändiga för att tilldelade aktier ska överföras till VP-konto eller värdepappersdepå tillhörande 
undertecknad. Vidare bekräftas att undertecknad har tagit del av vad som anges nedan under ”Viktig information”. 
 
Uppgifter avseende köpare. (OBS! Obligatoriskt)  Var vänlig texta! 

Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid 

Efternamn/Firma Tilltalsnamn 

Postadress Postnummer och ort 

Ort och datum E-postadress 

Underskrift (i förkommande fall förmyndares underskrift)   

 
Ägarförhållanden 
Om den som tecknar är en juridisk person, anges fysisk persons (direkta eller indirekta) ägande som uppgår till 25% eller mer av aktie- eller röstetal i bolaget. 

Namn Personnummer Ägarandel (%) 
 
Namn Personnummer Ägarandel (%) 

 
1) Med en PEP avses person som har eller har haft ledande offentlig funktion eller viss befattning samt sådan personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare. (ex 
minister, parlamentsledamot och ambassadör). 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. Prospekt och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående eller strider 
mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Carnegies mottagande och hantering av anmälningssedlar leder inte till 
att det uppstår ett kundförhållande mellan förvärvare i Erbjudandet och Carnegie. 



Kundinformation 
BILAGA 1

Information om behandling av personuppgifter: Carnegie behandlar personuppgifter som du lämnar i din anmälan för att kunna administrera och fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Dina personuppgifter kan också användas 
som underlag för interna marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling eller liknande. Carnegie kan enligt lag, föreskrift, myndighetsbeslut, handelsregler eller liknande vara skyldig att till annan lämna ut personuppgifter, 
till exempel till Skatteverket och Finansinspektionen. Om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som Carnegie behandlar kan du skriftligen begära detta hos Carnegie Investment Bank AB (publ), 103 38 Stock-
holm. Om du vill begära rättelse av felaktig personuppgift kan du vända dig till Carnegie på samma adress.

Om du svarat ja på fråga om PEP i anmälningsblanketten, vänligen svara på fråga 1-5 nedan.

1. Med en ”person i politiskt utsatt ställning”(PEP) avses person som har
eller har haft ledande svensk eller utländsk offentlig funktion/ställning.
Har du eller har du tidigare haft en sådan offentlig funktion/ställning
 

ja  nej 

2. Om du svarar nej, fortsätt med fråga 3. Om du svarar ja, dvs. om du har eller tidi-
gare har haft en sådan offentlig ställning som avses med PEP, definiera den ställning
du har eller tidigare har haft enligt följande alternativ:

 Statschef, regeringschef eller minister (även vice eller bitr.)

 Parlamentsledamot

 Domare i högsta domstolen eller motsvarande

 Högre statstjänsteman inklusive statsägda företag

 Ambassadör, diplomatiskt sändebud, hög officerare i försvarsmakten

 Annan offentlig funktion/ställning

Din titel: 

Land: 

3. Är Du närstående eller har du en affärsförbindelse till en person som har eller
tidigare haft funktion/ställning enligt definitionen för PEP?

ja  nej 

Om ja, ange din relation nedan.

Närstående:  

 Make/maka eller registrerad partner

 Sambo

 Förälder

 Barn

 Barns make/maka, registrerad partner eller sambo

Och/eller,

 Medarbetare

 Annan affärsförbindelse

4. Om Du svarat ja på fråga 3 ange den närståendes/medarbetares ställning:

 Statschef, regeringschef eller minister (även vice eller bitr)

 Parlamentsledamot

 Domare i högsta domstolen eller motsvarande

 Högre statstjänsteman inklusive statsägda företag

 Ambassadör, diplomatiskt sändebud, hög officerare i försvarsmakten 

Namn Personnummer

Samtliga fält ska ifyllas av kunden

A) Person i politiskt utsatt ställning (Ifylls om kund är en fysisk person)
För personer i politiskt utsatt ställning

Underskrift av CF om PEP (Ifylls av Carnegie) 
 PEP

Underskrift CF om PEP:

derskrift av CF oIfylls av Carnegie) 

som avses med PEP?

5. Varifrån härrör kapitalet som Du avser investera?

Arv/Gåva

Sparande

Pension 

Fastighetsförsäljning

Avkastning från investering 

Försäkring

Lön eller annan inkomst 

Annat, vänligen specificera:


	Wilson_IPO_Anmälningssedel_Retail
	Wilson_IPO_Kundinformation_PEP_Bilaga_1

	Namn: 
	Personnummer: 
	ja_1: Off
	nej_1: Off
	Statschef regeringschef eller minister även vice eller bitr: Off
	Parlamentsledamot: Off
	Domare i högsta domstolen eller motsvarande: Off
	Högre statstjänsteman inklusive statsägda företag: Off
	Ambassadör diplomatiskt sändebud hög officerare i försvarsmakten: Off
	Titel: 
	ja_2: Off
	nej_2: Off
	Makemaka eller registrerad partner: Off
	Sambo: Off
	Förälder: Off
	Barn: Off
	Barns makemaka registrerad partner eller sambo: Off
	Medarbetare: Off
	Annan affärsförbindelse: Off
	Annan offentlig funktionställning: Off
	Statschef regeringschef eller minister även vice eller bitr_2: Off
	Land: 
	Parlamentsledamot_2: Off
	Domare i högsta domstolen eller motsvarande_2: Off
	Högre statstjänsteman inklusive statsägda företag_2: Off
	Ambassadör diplomatiskt sändebud hög officerare i försvarsmakten_2: Off
	Arv/Gåva: Off
	Sparande: Off
	Pension: Off
	Fastighetsförsäljning: Off
	Avkastning från investering: Off
	Försäkring: Off
	Lön eller annan inkomst: Off
	Annat, vänligen specificera:: Off
	Annat: 
	PEP: Off
	Underskrift: 
	Underskrift CF om PEP: 


