
Tecknings- och betalningstid: 15 – 29 december 2017
Handel med teckningsrätter: 15 – 27 december 2017
Teckningskurs: 29 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

För information avseende besked om tilldelning och erhållande av aktier, se Prospektet under avsnittet ”Villkor och anvisningar”.

Prospekt finns tillgängligt på Karo Pharmas hemsida www.karopharma.se, Swedbanks hemsida www.swedbank.se/prospekt samt 
 Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Undertecknad har tagit del av Prospektet och är medveten om, samt godkänner att:
• för en (1) befintlig aktie, erhålls en (1) teckningsrätt,
• tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie,
• teckningskursen är 29 kronor per aktie och teckning sker genom samtidig kontant betalning,
• inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text,
• ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende,
• för sent inbetald likvid, ofullständig eller felaktig betalning kan lämnas utan avseende eller teckning ske med ett lägre antal aktier. Betald likvid 

som ej ianspråktagits för teckning kommer att återbetalas,
• sista dag att teckna och betala är den 29 december 2017. Därefter blir teckningsrätterna ogiltiga och saknar därmed värde,
• tecknare som har sina teckningsrätter förvaltarregistrerade följer respektive förvaltares instruktioner och ska inte 

använda denna anmälningssedel.

Undertecknad befullmäktigar Swedbank AB (publ) att verkställa teckning av aktier för min/vår räkning enligt de villkor som angivits i Prospektet 
samt att vidta övriga åtgärder som banken bedömer nödvändiga för att tecknade aktier ska överföras till VP-konto tillhörande undertecknad. 
Swedbanks verkställande av teckning förutsätter att betalning gjorts enligt ovan. Vidare bekräftas att jag/vi tagit del av vad som anges nedan på 
anmälningssedelns baksida under ”Viktig information”.
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Undertecknad anmäler sig härmed att teckna, enligt villkoren i prospektet upprättat av styrelsen för Karo Pharma daterat i december 2017 
 (”Prospektet”), av nedan angivet antal aktier med stöd av teckningsrätter.

Antal tecknings- 
rätter som  
utnyttjas

Dividerat med 3  
(avrundat nedåt till  
närmaste heltal)

Berättigar till  
teckning av aktier

Multiplicerat med  
teckningskursen  
29 kronor

Belopp att betala*

/ 3 x 29 kronor

 

 Teckningsrätterna finns registrerade på VP-konto**: 0 0 0

* Betalningsinstruktion
Teckning av aktier ska ske genom betalning till bankgironummer 5241-1006. Sista dag att teckna och betala är den 29 december 2017.
**VIKTIGT Vid betalning, ange endast VP-konto nummer som ditt referensnummer/meddelande enligt ovan med 12 tecken.

Betalning från utlandet, Swedbank tillhanda senast 29 december 2017, sker till:
SWEDBANK AB, BIC/SWIFT: SWEDSESS, IBAN No: SE06 8000 0890 1169 3676 6994
VIKTIGT! Ange namn, adress, VP-kontonummer och referens ”Issue Karo Pharma”.

Obligatoriska uppgifter avseende tecknaren 
Personnummer / Organisationsnummer Telefon dagtid E-postadress

_

Efternamn / Firma Förnamn Personuppgifter som lämnas till bolag i Swedbank-
koncernen kommer att behandlas 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. Information om 
behandling av personuppgifter lämnas av Swedbanks 
kontor, vilka också tar emot begäran om rättelse av 
personuppgifter.

Ort Datum

Underskrift (i förekommande fall förmyndare)

OBS! SISTA DAG FÖR TECKNING OCH BETALNING ÄR 29 DECEMBER 2017

Nyemission 2017

Anmälningssedel skickas till
  
Swedbank AB (publ) 
Emissioner C85
105 34 STOCKHOLM

Anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter i 
Karo Pharma AB (publ) (”Karo Pharma”) eller (”Bolaget”)

Denna anmälningssedel används om du har köpt eller sålt teckningsrätter, överfört 
 teckningsrätter från annat vp-konto eller inte vill utnyttja samtliga erhållna teckningsrätter.



VIKTIG INFORMATION 

Erbjudandet
Erbjudandet riktas inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Inte heller riktas erbjudandet till sådana personer 
vilkas deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller åtgärder än dem som föreskrivs enligt svensk 
lag. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas i någon annan jurisdiktion än Sverige som tillåter att aktierna 
erbjuds till allmänheten, eller som tillåter innehav och spridning av Prospektet eller några andra dokument som rör 
Bolaget eller aktier i en sådan jurisdiktion. Ansökningar om att teckna aktier som strider mot sådana regler kan komma 
att ogiltigförklaras. Personer som får Prospektet i sin ägo uppmanas av Bolaget och Swedbank att skaffa information 
om och att iaktta sådana restriktioner. Varken Bolaget eller Swedbank påtar sig juridiskt ansvar för överträdelse 
av någon person, vare sig potentiell investerare eller inte, av sådana restriktioner. Aktierna i erbjudandet har inte 
granskats av någon federal eller delstatlig värdepapperskommission eller reglerande myndighet i USA. De ovan nämnda 
myndigheterna har heller inte bekräftat riktigheten i eller bedömt lämpligheten av Prospektet. Eventuella påståenden 
om motsatsen utgör ett brott i USA. Aktierna i erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras 
enligt den amerikanska Värdepapperslagen ”Securities Act” från 1933 i dess gällande lydelse, eller enligt någon 
värdepapperslag i en amerikansk delstat.

Kundskydd 
Swedbank hanterar administrativa uppgifter i erbjudandet. Detta innebär inte i sig att Swedbank betraktar den 
som anmält sig i erbjudandet som kund hos banken. Detta innebär bl.a. att varken s.k. kundkategorisering eller s.k. 
passandebedömning kommer att ske beträffande placeringen. 

Felaktigt ifylld anmälningssedel eller utelämnad information
Som huvudregel kan felaktigt ifylld anmälningssedel eller anmälningssedel som saknar efterfrågad information komma 
att lämnas utan avseende i erbjudandet och tilldelning kan därmed utebli. Om Swedbank bedömer det som praktiskt 
möjligt och lämpligt kan Swedbank komma att komplettera anmälningssedeln med offentligt tillgänglig information 
som är ofullständig eller felaktigt ifylld i anmälningssedeln.


