
Anmälningssedel och fullmakt för teckning av aktier i Rebelle AB (publ) (”Rebelle”). 

Denna anmälningssedel kan endast användas av allmänheten i Sverige 

Anmälningstid: 15 – 22 februari 2022 

Pris: 28 kronor per aktie. Courtage utgår ej. 

Ifylld och undertecknad anmälningssedel mejlas till: 
emissioner@vatorsec.se (inskannad anmälningssedel) 
Ämne: Rebelle 

Vid frågor, vänligen ring Vator Securities, 08-580 065 91. 

Betalning: Enligt avräkningsnota, dock senast 25 februari 2022 

Notering: Beräknad första dag för handel på Nasdaq First 
North Growth Market 25 februari 2022 

Ifylld och signerad anmälningssedel ska vara Vator Securities tillhanda senast kl. 23:59 den 22 februari 2022. 

Undertecknad anmäler sig härmed, enligt villkoren i prospektet daterat den 14 februari 2022 upprättat av styrelsen i Rebelle till förvärv av 
st. aktier i Rebelle. Anmälan om teckning av aktier ska omfatta lägst 200 aktier och ska ske i jämna poster om 50 aktier. 

Betalning sker i enlighet med instruktion på avräkningsnota, som beräknas utsändas omkring den 23 februari 2022. 

Observera om teckningen avser fler än 5 300 aktier eller om du är en s.k. politiskt exponerad person (PEP) behöver du fylla i och lämna in 
Vator Securities kundkännedomsblankett för att anmälan ska vara giltig. 

Undertecknad är medveten om, respektive medger att: 
• Denna anmälningssedel är endast för erbjudandet till allmänheten i Sverige. 
• Anmälan är bindande och endast en anmälningssedel per tecknare beaktas, varvid den sist 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 Vator Securities ska ske senast den 25 februari 2022 enligt instruktioner på avräkningsnota.
• Leverans av aktier till dem som tilldelats kommer att ske när betalning mottagits av Vator Securities. Det notera att det är möjligt att 

aktier inte är tillgängliga på tecknares depåkonto den 25 februari 2022, vilket kan innebära att förvärvaren kanske inte kan sälja dessa 
aktier på handelsplattformen från den tidpunkt då handeln med aktierna inleds, utan först när aktierna är tillgängliga på 
värdepapperskontot eller depåkontot. 

• 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: 

Depå: Depånummer

Bank/förvaltare

Om du har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring, 
ska du kontakta din förvaltare om och hur du kan teckna dessa aktier inom ramen för erbjudandet. 

Vator Securities befullmäktigas härmed att vidta de åtgärder som Vator Securities bedömer nödvändiga för att tilldelade aktier ska överföras 
till VP-konto eller depå tillhörande undertecknad. 

Uppgifter avseende köpare. (OBS! Obligatoriskt) 
Företagsnamn/Efternamn Förnamn Person-/org.nr LEI (gäller endast juridisk person) 

Utdelningsadress Postnummer Postort E-postadress

0 0 0

mailto:emissioner@vatorsec.se


Viktig information/avtalsvillkor m.m. 
Vator Securities AB ("Vator Securities") är ett auktoriserat värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. I egenskap av emissionsinstitut är Vator Securities huvudsakliga verksamhet att 
tillhandahålla administrativa tjänster till aktiebolag som har eller avser att få sina aktier och andra finansiella instrument registrerade hos värdepapperscentralen Euroclear Sweden. Inom ramen för denna 
verksamhet utför Vator Securities lagreglerade investeringstjänster på primärmarknaden åt både emittenter och investerare. 

Såvida inte annat har avtalats är investeraren (”Kunden”) kategoriserad av Vator Securities som en icke-professionell kund och är medveten om sin lagstadgade rätt att begära en annan kundkategorisering.  

1. Kunden uppdrar genom ingivande av undertecknad teckningsanmälan åt Vator Securities att 
för Kundens räkning dels förvärva finansiella instrument i enlighet med Kundens order och 
tilldelningsbeslut från emittent, samt dels leverera finansiella instrumenten till den depå som 
kunden har anvisat. Det åligger Kunden att tillse att depåinstitutet accepterar leverans. 

2.  Vator Securities utför Kundens order så snart möjligt med iakttagande av bl.a. erforderlig tid 
för verifikation och kontroll samt i enlighet med de villkor som gäller för aktuellt erbjudande och
som framgår av teckningsanmälan och övrig information som publicerats i samband med 
erbjudandet. Vator Securities har rätt att avsäga sig mottaget uppdrag och lämnar ingen 
garanti för att en mottagen order leder till handel. 

3. Priset för det finansiella instrumentet jämte sätt för betalning och fullgörande framgår av 
teckningsanmälan. Investeringen kan medföra arvoden, skatter eller andra avgifter som 
varken betalas genom Vator Securities eller påförs av Vator Securities. Kunden ansvarar
ensam för sådana kostnader. 

4. Vator Securities är enligt lag skyldigt att i fråga om tillhandahållande av investeringstjänster 
inhämta uppgifter om Kunden. Baserat på den information som Kunden lämnat ska Vator 
Securities säkerställa att investeringstjänsten och aktuella finansiella instrument är passande 
för Kunden alternativt informera Kunden om att passandebedömning inte kan göras. Vid 
utförande och/eller vidarebefordran av order på Kundens initiativ avseende sådana 
okomplicerade instrument som anges i 9 kap. 25 § lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden kommer Vator Securities regelmässigt inte att bedöma om Kunden 
har nödvändiga kunskaper eller erfarenheter för att bedöma om den aktuella tjänsten eller det
finansiella instrumentet passar Kunden. Om Kunden inte tillhandahåller efterfrågade uppgifter 
kan Vator Securities avstå från att utföra den tjänst som detta avtal avser. 

5. Vator Securities tillhandahåller investeringstjänsten "placering av finansiella instrument med 
eller utan fast åtagande" till emittenten. Tjänsten innebär att Vator Securities har åtagit sig att 
assistera emittenten vid genomförandet av emissionen i den utsträckning som har 
överenskommits i särskilt avtal mellan Vator Securities och emittenten. Avtalen mellan Vator 
Securities och emittenter anger i regel bl.a. att Vator Securities ska tillhandahålla tjänsten 
utförande av order för investerare i emissionen och för detta arbete ha rätt till viss ersättning. 
Den ersättning som Vator Securities tar emot kan vara fast eller innehålla en fast del och en 
rörlig del som bl.a. kan avse ersättning per mottagen teckningsanmälan. 

6. Kunden är medveten om de risker som är förknippade med transaktioner i finansiella 
instrument i allmänhet samt om att utfallet kan bli antingen positivt eller negativt. På Vator 
Securities hemsida www.vatorsecurities.se finns ytterligare information om egenskaper och 
risker avseende finansiella instrument. 

7. Kunden kan inte frånträda sina skyldigheter enligt detta avtal genom att säga upp avtalet i 
förtid. Avtalsvillkor jämte övrig information och kommunikation tillhandahålls/sker på svenska. 
Information om hur klagomål framställs/behandlas och vilka möjligheter som finns att få en 
tvist prövad finns på Vator Securities hemsida www.vatorsecurities.se. 

8. Vator Securities ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i 
samband med inlämnandet av teckningsanmälan eller vid Vator Securities tillhandahållande 
av tjänster till Kunden. 

9. Avräkningsnota tillhandahålls Kunden direkt från Vator Securities. Kunden ska bevaka att 
avräkningsnota erhålls samt granska denna. Kunden ska omgående underrätta Vator 
Securities om eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota, att avräkningsnota
uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande (reklamation). 


	Depånummer: 
	Bankförvaltare: 
	FöretagsnamnEfternamn: 
	Förnamn: 
	Personorgnr: 
	LEI gäller endast juridisk person: 
	Utdelningsadress: 
	Postnummer: 
	Postort: 
	Epostadress: 
	Kontotyp: Off
	VP-nummer: 
	Antal aktier: 


