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Teckningstid:  25 januari – 9 februari 2017

Betalning:  Enligt instruktion på avräkningsnota

ANMÄLNINGSSEDEL

Med hänvisning till prospekt upprättat av Karo Pharma AB i januari 2017 avseende nyemission tecknar jag/vi nedan angivet antal aktier 
utan stöd av teckningsrätter med bindande verkan gentemot såväl Karo Pharma AB som Swedbank AB.

Aktier i Karo Pharma AB till teckningskursen 20,50 kronor per aktie.  
Courtage utgår ej.

Tilldelade aktier skall registreras på följande VP-konto
efter att Swedbank erhållit betalning för dessa

Likvidkonto i Swedbank eller sparbank
Swedbank befullmäktigas att tidigast på likviddagen den 16 februari 2017 debitera nedanstående konto med teckningslikvid för upp till 
ovan angivet antal aktier. Finns inget konto i Swedbank eller sparbank betalas aktierna med den bankgiroavi som medföljer avräknings
notan.

Teckning utan stöd av teckningsrätter

Undertecknad har tagit del av prospektet och är medveten om, samt godkänner att:
• Teckningskursen är 20,50 kronor per aktie.

• Vid eventuell tilldelning beräknas avräkningsnota utsändas omkring den 14 februari 2017. Inget meddelande kommer att skickas till dem som inte erhållit 

tilldelning.

• Inga eller ett färre antal aktier än vad som härmed tecknats kan komma att tilldelas.

• Aktierna skall betalas kontant enligt instruktioner på avräkningsnotan, normalt senast andra bankdagen efter det att tilldelning skett. 

• Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel eller betalning kan komma att lämnas utan avseende.

• Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text.

• Likvidkontot hos Swedbank eller sparbank måste disponeras av den som anmäler sig för teckning av aktier.

• Endast en anmälan per VP-konto och endast den anmälan som sist kommit Swedbank tillhanda kommer att beaktas.

• Om betalning inte sker i rätt tid kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse understiga tecknings-

kursen kan den som ursprungligen erhöll tilldelning av aktier få svara för mellanskillnaden.

• Uppgifter om adress kan komma att inhämtas via ADB-media från Euroclear Sweden AB.

• Förvaltarregistrerade tecknare följer respektive förvaltares instruktioner och skall inte använda denna anmälningssedel.

Swedbank AB befullmäktigas härmed att för min / vår räkning teckna aktier enligt ovan samt i enlighet med de villkor som angivits i prospektet. 
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Observera att anmälan är bindande

Personnummer / Organisationsnummer Telefon dagtid E-postadress

Efternamn / Firma Förnamn Personuppgifter som lämnas till bolag i Swedbankkoncernen kommer att behand-
las i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och 
administrera kundengagemang i koncernen. Även personuppgifter som inhämtas 
från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det 
kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag 
och organisationer med vilka bolag i Swedbankkoncernen samarbetar. Informa-
tion om behandling av personuppgifter lämnas av Swedbanks kontor, vilka också 
tar emot begäran om rättelse av personuppgifter.

Ort Datum

Underskrift (i förekommande fall förmyndare)

-

Denna anmälningssedel används om du vill teckna  
fler aktier än du tecknat och betalt för med stöd av 
 teckningsrätter alternativt om du vill teckna aktier helt 
utan stöd av teckningsrätter. 

OBS! SISTA DAG FÖR TECKNING ÄR 9 FEBRUARI 2017

Nyemission 2017

Anmälningssedel skickas till  
Swedbank AB
Emissioner S85
105 34  STOCKHOLM

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Karo Pharma AB för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Denna anmälningssedel utgör varken ett 
erbjudande att överlåta eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva andra värdepapper än BTA, teckningsrätter och de nya aktierna. Erbjudandet som beskrivs i prospektet att teckna 
nya aktier gäller inte personer som är bosatta eller har en registrerad adress i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig 
inte heller till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt eller registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Följaktligen får varken denna anmälnings-
sedel, prospektet, marknadsföringsmaterial eller övrigt till erbjudandet hänförligt material distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion om inte detta sker i enlighet med gällande  lagar och 
regler. Envar som kan komma att inneha denna anmälningssedel är skyldig att informera sig om och följa nämnda restriktioner och särskilt att inte publicera eller distribuera anmälningssedeln i 
strid med tillämpliga lagar och regler. Varje handlande i strid med nämnda restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepappersrättslig reglering. Som ett villkor för att få teckna nya aktier 
enligt erbjudandet kommer varje person som tecknar nya aktier att anses ha gjort eller, i vissa fall, bli ombedd att göra vissa utfästelser vilka Karo Pharma AB och Swedbank AB kommer att förlita 
sig på. Tvist rörande eller med anledning av erbjudandet, innehållet i denna anmälningssedel eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras exklusivt enligt svensk lag och av 
svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.


