ANMÄLNINGSSEDEL

FÖR TECKNING AV UNITS I BIOSERGEN AB
Enligt villkoren som anges i Prospektet daterat den 19 maj 2021 tecknar jag härmed Units i Biosergen AB, org.nr 559304-1295. (“Biosergen”) och bekräar samtidigt
a jag har få en kopia av prospektet och a jag har grundat investeringsbeslutet enba på innehållet i prospektet och är medveten om riskerna. Jag är medveten
om a jag kan bli tilldelad Units i både erbjudandet och/eller öveeckningsoptionen, såsom definierat i prospektet. Jag godkänner a DNB Bank kan begära
information om mi namn, adress och teckning och har rä a vidarebefordra sådan information till Bolaget, dess Ceified Adviser och investerarens
bank/värdepappersinstitut. Jag åtar mig härmed a betala motsvarigheten av de Units som tilldelas till teckningskursen nedan. Kopior av emissionsbesluten och
övriga dokument enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på Biosergen AB:s kontor.

Units Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1
(“Units”). Varje teckningsoption av serie TO1 ger räen till a teckna en (1) ny
aktie i Biosergen mot kontant betalning till en teckningskurs om 20 SEK per aktie
under perioden 30 maj 2022 till och med den 10 juni 2022.
Teckningsperiod Units 21 maj – 4 juni 2021.

Teckningskurs Teckningskursen är 10 SEK per Unit vilket motsvarar 10 SEK per
aktie. Teckningsoptionerna av serie TO1 emieras vederlagsfri.
ISIN De nya aktierna kommer a emieras under ISIN-koden SE0016013460.
Teckningsoptionerna för serie TO1 kommer a uärdas under ISIN-koden
SE0016013478.

För a teckningen ska kunna godkännas ska anmälningssedeln skickas undeecknad till investerarens bank/värdepappersinstitut i sådan tid a investerarens
bank/värdepappersinstitut kan behandla och vidarebefordra ansökan så den har moagits av DNB Bank ASA, filial Sverige, senast kl. 15.30 den 4 juni 2021.
Denna anmälningssedel kan också skickas via e-post till emissioner@dnb.se.

Undertecknad tecknar härmed följande antal Units i Biosergen AB
Antal Units i erbjudandet (minst 500)

Ange var tilldelade och betalda aktier och teckningsoptioner ska levereras
VP-konto/Depånummer

Bank/mäklare

Observera a om du har e konto med särskilda regler för värdepapperstransaktioner, t.ex. e investeringssparkonto eller en kapitalförsäkringsdepå, måste du
kontrollera med din bank/mäklare om och i så fall hur förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Teckningen ska i så fall ske i enlighet med
instruktioner från den bank/mäklare som innehar kontot.
Leverans av värdepapperna inom ramen för erbjudandet kommer a ske genom registrering av nya aktier som motsvarar det tilldelade och betalade antalet aktier och
teckningsoptioner på di depåkonto. All handel med aktierna och teckningsoptionerna före leverans av värdepapperna inom ramen för erbjudandet sker på egen risk.

Uppgifter som ska fyllas i av tecknaren
Personnummer/Organisationsnummer

NID/ LEI-nummer

Medborgarskap

TIN (om tillämpligt)

Efternamn, namn/företagsnamn

E-post

Postadress

Postnummer och ort

Ort och datum

Telefon (dagtid)

Namnförtydligande

Tecknarens underskrift (eller den minderåriges vårdnadshavare)

Anmälningssedel för teckning
av Units i Biosergen AB

VIKTIG INFORMATION
VIKTIGT | Endast en (1) anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas.
Om flera anmälningssedlar lämnas in kommer endast den senaste anmälningssedeln att gälla.
VIKTIG INFORMATION
Dea godkännandeformulär och övriga dokument som gäller erbjudandet som
beskrivs ovan utgör inte e erbjudande i någon jurisdiktion där e sådant
erbjudande skulle vara olagligt. Personer som tar emot dea godkännandeformulär
och erbjudandedokumentet måste informera sig om och iaka alla lagar och
förordningar som gäller för erbjudandet inom deras jurisdiktion. Underlåtenhet
a göra dea kan utgöra en överädelse av värdepapperslagstiningen i sådan
jurisdiktion. Utöver vad som beskrivs nedan, görs inte erbjudandet och kommer
inte a göras, direkt eller indirekt, till personer som är belägna, bosaa eller
organiserade i USA, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong,
Singapore, Schweiz eller där e sådant erbjudande eller dess godkännande skulle
vara olagligt eller kräva registreringar, kvalifikationer eller åtgärder andra än de
som krävs enligt svensk lag. Följaktligen får inte dea godkännandeformulär,
erbjudandedokumentet eller informationen däri tas, skickas, öveöras eller
distribueras till eller inom någon begränsad jurisdiktion. Godkännande av
erbjudandet från aktieägare som är belägna, bosaa eller organiserade i en
begränsad jurisdiktion kommer a vara ogiltigt.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
De som godkänner erbjudandet kommer a tillhandahålla DNB Bank ASA, filial
Sverige, sina personuppgier. Personuppgier som skickas in till DNB Bank ASA,
filial Sverige, t.ex. kontaktuppgier och personnummer eller annat som registreras
i samband med uppräandet eller förvaltningen av erbjudandet, behandlas av
DNB Bank ASA, filial Sverige, som ansvarar för personuppgierna samt förvaltning
och genomförande av erbjudandet. Personuppgier som tas emot från andra
källor än kunder kan också behandlas. Personuppgier kan också behandlas i e
datasystem hos företag som samarbetar med DNB Bank ASA, filial Sverige.
Behandling av personuppgier sker också så a DNB Bank ASA, filial Sverige, kan
fullgöra sina åtaganden enligt gällande lagar. Personuppgier kan för vissa
ändamål, med beaktande av reglerna om banksekretess, ibland distribueras till
andra företag inom DNB-koncernen eller till företag som DNB Bank ASA, filial
Sverige, samarbetar med inom och utanför EU/EES, i enlighet med de
försiktighetsåtgärder som godkänts och tillämpas av EU. I vissa fall är DNB Bank
ASA, filial Sverige, enligt lag även skyldig a distribuera personuppgier, till
exempel till Finansinspektionen eller Skaeverket.
Lagen om bank- och finansieringsrörelse innehåller, som den svenska
värdepappersmarknadslagen, en sekretessbestämmelse enligt vilken alla anställda
på DNB Bank ASA, filial Sverige, är bundna av sekretess avseende kunder till DNB
Bank ASA, filial Sverige, och andra arbetsgivare. Sekretessbestämmelsen gäller
även mellan och inom DNB-koncernens olika företag.
Information om vilka personuppgier som behandlas av DNB Bank ASA, filial
Sverige, radering av personuppgier, begränsning av behandling av personuppgier,
datapoabilitet eller räelse av information kan begäras från DNB Bank ASA,
filial Sveriges dataskyddsombud. Det är också möjligt a kontakta dataskyddsombudet
om aktieägaren vill ha yerligare information om behandlingen av personuppgier
av DNB Bank ASA, filial Sverige. Om aktieägaren vill framföra klagomål avseende
behandlingen av personuppgier har aktieägaren rä a vända sig till
Datainspektionen i egenskap av tillsynsmyndighet. Personuppgier raderas om
det inte längre är nödvändigt a lagra eller på annat sä behandla sådana
uppgier för det ändamål för vilket de samlades in, förutsa a DNB Bank ASA,
filial Sverige, inte är juridiskt bunden a behålla informationen.
E-postadress till DNB Bank ASA, filial Sveriges dataskyddsombud:
dataskyddsombudet@dnb.se

DNB:s personuppgier:
hps://www.dnb.se/poalfront/dnb_se/AllmanaVillkor/Request_for_Personal_Data.pdf

DNB:s sekretesspolicy:
hps://www.dnb.se/poalfront/dnb_se/AllmanaVillkor/Privacy_policy.pdf

ÖVRIG INFORMATION
*Krav på LEI-nummer för juridiska personer

Från och med den 3 januari 2018, krävs det a alla juridiska personer som deltar
i en transaktion på finansmarknaden har en Legal Entity Identifier-kod (“LEI”). En
LEI-kod måste erhållas från en auktoriserad LEI-utgivare vilket kan ta lite tid.
Vänligen erhåll en LEI-kod i god tid för a kunna skickas in tillsammans med
godkännandeformuläret. För mer information hänvisas till Finansinspektionens
hemsida www.fi.se.

**Krav på NID-nummer för fysiska personer

Nationellt ID eller National Client Identifier (“NID-nummer”) är en global
identifieringskod för privatpersoner. Från och med den 3 januari 2018 har alla
fysiska personer e NID-nummer och dea behöver anges för a kunna göra
en värdepapperstransaktion. Om sådant nummer inte anges kan DNB Markets
vara förhindrad a uöra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Har du
enba svenskt medborgarskap består di NID-nummer av beteckningen “SE”
följt av di personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap
kan di NID-nummer vara någon annan typ av nummer. För mer information
om hur NID-nummer erhålls vänligen kontakta di bankkontor. Tänk på a ta
reda på di NID-nummer i god tid då numret måste skickas in tillsammans med
godkännandeformuläret.

