Befintliga aktieägares anmälningssedel för teckning
av aktier i Azelio AB (Publ)(”Azelio”)
Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:
Pareto Securities AB (“Pareto”)
Issuer Service / Azelio
Box 7415, Berzelii Park 9
103 91 Stockholm
Fax: 08-402 51 41
E-post: issueservice.se@paretosec.com (inskannad kopia)

Anmälningsperiod:
Pris:
Tilldelning:

20 november – 4 december 2018
22 svenska kronor (”SEK”) per aktie
Enligt avräkningsnota, vilken beräknas utsändas 6 december
2018
Enligt instruktioner på avräkningsnota, dock Pareto tillhanda
senast 10 december 2018
Beräknad till 10 december 2018 (Nasdaq First North)

Betalning:
Första handelsdag:

Anmälningssedeln måste vara Pareto tillhanda senast kl. 17:00 den 4 december 2018!
Undertecknad anmäler sig härmed, enligt villkoren i prospektet upprättat av Azelio´s styrelse daterat den 19 november 2018, till teckning av:
Aktier i Azelio. Anmälan ska ske i jämna poster om 10 aktier, dock lägst 250 aktier och högst 45 000
aktier. Courtage utgår ej.
Tilldelade aktier ska levereras till (välj endast ett av nedan alternativ):
VP-kontonummer:

0

0

0

Depåkontonummer:

Bank/fondkommissionär:

 Jag var en Befintlig Aktieägare på avstämningsdagen den 26 november 2018 enligt definition i prospektet och har
kompletterat och bifogat Appendix A till denna anmälan.
 Obs! Om du har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis Investeringssparkonto eller Kapitalförsäkring,
måste du kontakta din förvaltare för att säkerställa att du kan teckna aktier genom Erbjudandet.
 Obs! Om teckningen avser ett större antal aktier än 6 800 skall en vidimerad kopia på giltig ID-handling medfölja anmälningssedeln.
Undertecknad är medveten om, respektive medger att:
 Anmälan är bindande och inga tillägg eller ändringar får göras i förtryckt text.
Endast en anmälningssedel per förvärvare kommer att beaktas, Pareto
förbehåller sig rätten att endast beakta den först inkomna i de fall att fler
anmälningssedlar inkommer.
 Ofullständig, felaktigt ifylld eller för sent inkommen anmälningssedel kan
komma att lämnas utan avseende.
 Undertecknande och inlämnande av denna anmälningssedel innebär i sig
inte att en kundrelation uppstår mellan mig/oss och Pareto. Pareto kommer
därmed inte att kategorisera mig/oss eller genomföra en
passandebedömning i enlighet med lag (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning för min/vår del.
 Jag/vi har informerats om behandlingen av personuppgifter i samband med
min/vår teckning samt samtycker till att Pareto Securities behandlar mina

personuppgifter för att administrera emissionen, min/vår teckning samt för
att uppfylla regulatoriska krav. För mer information, vänligen se Appendix B
 Jag/vi har läst, förstått och accepterar villkoren och anvisningarna för
Erbjudandet (som angivna i Prospektet) och har tillräcklig kundskap och
erfarenhet för att förstå riskerna med teckning av aktier. Jag/vi förstår att
jag/vi är ansvariga för riskerna som är förknippade med en investering i det
finansiella instrumentet.
 Jag/vi har läst och förstått vad som anges nedan under ”VIKTIG
INFORMATION” och bekräftar att jag/vi inte är en där i åsyftad person, eller
agerar för en sådan persons räkning.
 Tilldelning kan komma att ske med ett mindre antal aktier än anmälan avser
och även helt utebli.

Pareto befullmäktigas härmed att vidta samtliga åtgärder som Pareto bedömer nödvändiga för att för min/vår räkning teckna aktier enligt ovan
enligt de villkor som angivits i prospektet och för att tilldelade aktier ska överföras till ovan angivet VP-konto eller depå tillhörande undertecknad.
OBLIGATORISKA UPPGIFTER AVSEENDE TECKNAREN. VAR GOD TEXTA TYDLIGT!
Efternamn/bolagsnamn1

Förnamn

Personnummer/organisationsnummer
—

Adress

Postnummer

Ort och datum

Telefonnummer (dagtid)

Postort

E-postadress

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

VIKTIG INFORMATION
Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Prospektet, anmälningssedeln eller andra till Erbjudandet hänförliga dokument får inte distribueras i eller till något land eller jurisdiktion där distributionen, eller
Erbjudandet, skulle kräva sådana åtgärder som anges ovan eller strida mot regelverk i sådant land eller jurisdiktion. 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 någon annan tillämplig lag i andra länder såsom Australien, Hongkong, Japan eller Sydafrika.

1

I det fall tecknaren är en juridisk person skall anmälningssedeln åtföljas av behörighetshandlingar vilka utvisar rätt att underteckna anmälningssedeln.

Appendix A. Certificate of ownership of shares in Azelio AB (publ) (SE0011973940)

With reference to my/our application of Offer Shares in Azelio AB (publ) (the “Company”) this certificate is to confirm
my/our holding in the Company as of record date 26 November 2018.

I hereby certify being an Existing Shareholder according to the terms and conditions in the Prospectus dated 19
November 2018 for the holding of:

common shares in the Company.

The shares were held at my account number:
with my bank/nominee:

The shares were on record date registered to:
Surname/Company name

First name

Personal ID/Corporate registration number
—

Signature

Clarification of signature

Please send this duly signed certificate to Pareto Securities AB, Attn: Issuer Service, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm
(issueservice.se@paretosec.com), no later than 5.00 p.m. on 4 December 2018. The information contained herein
may be shared with the Company to confirm the, by you stated, holdings of shares.

Appendix B. Information regarding the handling of personal data
The data controller who is responsible for the processing of personal data of the Pareto Group is Pareto Securities AS.
The processing of personal data is necessary in order to fulfil an agreement to which you are a party and to meet legal obligations. Applicable
Securities Trading Act and the Money Laundering Act require that we process and store information about customers and trades, and control and
document our activities.
Your personal data will be processed confidentially, but if it is necessary in relation to the purposes, the personal data may be shared with the
Company, relevant business partners of the Company such as the Company’s bank or lawyer(s), the company(ies) participating in the offering, as
well as with companies within the Pareto Group and/or public authorities. The personal data will be processed as long as necessary for the
purposes, and will subsequently be deleted unless there is a statutory duty to keep it.
If we transfer personal data to countries outside the EEA, that have not been approved by the EU Commission, we will make sure the transfer takes
place in accordance with the legal mechanisms protecting the personal data, for example the EU Standard Contractual Clauses.
As a data subject, you have several legal rights. This includes i.a. the right to access your personal data, and a right to request that incorrect
information be corrected. In certain instances, you have the right to impose restrictions on the processing or demand that the information is
deleted. You may also complain to a supervisory authority if you find that our processing is in breach of the law. Supplementary information on
processing of personal data and your rights can be found in Pareto Securities’ Global Privacy notice.

