SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL A

ANMÄLNINGSSEDELN SKICK AS ELLER L ÄMNAS TILL:

Erik Penser Bankaktiebolag
Emissioner/ LifeAssays
Box 7405
103 91 STOCKHOLM

VILLKOR I SAMMANDRAG
Teckningskurs

0,75 kr per aktie

Teckningstid

6 mars – 20 mars 2013

Handel med teckningsrätter

6 mars – 15 mars 2013

Besöksadress: Biblioteksgatan 9
Telefon: 08-463 80 00
Fax: 08-611 27 06
Mail: emission@penser.se
Denna anmälningssedel skall användas för det fall samtliga erhållna teckningsrätter inte skall utnyttjas eller då anmälan om teckning
sker med utnyttjande av tillköpta teckningsrätter. Observera att anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person eller firma
kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedel med samtidig
kontant betalning skall vara Erik Penser Bankaktiebolag tillhanda senast klockan 17.00 den 20 mars 2013.
Undertecknad anmäler sig härmed att genom samtidigt kontant betalning teckna aktier emitterade av LifeAssays AB (publ) i enlighet
med de villkor som anges i prospektet daterat 25 februari 2013. Undertecknad befullmäktigar härmed Erik Penser Bankaktiebolag att
verkställa teckning av aktier enligt nedan. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
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 Ni 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.
Antal teckningsrätter:

Belopp att betala:

Utnyttjas till teckning av:

*1

aktier

× 0,75 kr

kr

OVANSTÅENDE TECKNINGSR ÄT TER FINNS REGISTRER ADE PÅ FÖL JANDE VP-KONTO:

0

0

0

Tecknade aktier kommer att överföras till detta VP-konto.

Betalning för tecknade aktier enligt ovan ska göras enligt något av nedanstående alternativ:
• Betala till bankgironr 462-5448. Som referens, ange VP-kontonummer eller person-/organisationsnummer.
• Betala till bankkonto i SEB 5565-104 92 82. Som referens, ange VP-kontonummer eller person-/organisationsnummer.
Betalningen ska vara Erik Penser Bankaktiebolag tillhanda senast den 20 mars 2013. Vänligen observera att det kan ta upp
till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot.
Betalning från utlandet ska ske till bankkonto i SEB, IBAN: SE5550000000055651049282, SWIFT-adress ESSESESS

UPPGIF TER AVSEENDE TECKNAREN, OBLIGATORISK T. VAR VÄNLIG TEX TA .
Efternamn/Firma

Tilltalsnamn

Telefonnummer (dagtid)

Adress (gata, box eller motsvarande)

Postnummer

Ort och datum

Personnummer/Organisationsnummer

Postort

E-postadress

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

