Anmälan avseende Fårö Capital AB:s offentliga budpliktsbud
till aktieägare i EQL Pharma AB vars aktier innehas på VP-konto/Servicekonto
Skickas till:
Sedermera Fondkommission
Emissionstjänster
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö

Alternativt per e-post till:
E-post: issuingservices@sedermera.se
(inscannad anmälningssedel)

Acceptfrist:
22 mars – 25 april 2019
Utbetalning:
Utbetalning av likvid sker veckovis under
acceptfristen.

För ytterligare information kontakta Sedermera Fondkommission Tel: + 46 (0) 40 – 615 14 10
Fårö Capital AB (”FÅRÖ”), org. nr. 556594-3023, erbjuder aktieägarna i EQL Pharma AB (”EQL”), org. nr. 556713-3425, att mot kontant likvid
överlåta sina aktier i FÅRÖ till EQL enligt villkoren i erbjudandehandlingen, utgiven av styrelsen i FÅRÖ i mars 2019.
Den 19 mars 2019 lämnade FÅRÖ ett budpliktsbud till aktieägarna i EQL att överlåta samtliga av sina aktier i EQL mot vederlag i form av
kontant betalning. FÅRÖ erbjuder 12,00 SEK kontant för varje resterande aktie i EQL som inte redan innehas av FÅRÖ.
FÅRÖ förbehåller sig rätten att justera budpliktsbudet om EQL genomför en utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan
likvid redovisas inom ramen för budpliktsbudet. Inget courtage kommer att debiteras dem som lämnar in aktier inom ramen för
budpliktsbudet.
Enligt villkoren i erbjudandehandlingen, utgiven av styrelsen i FÅRÖ i mars 2019, överlåter undertecknad härmed:
Antal aktier:

aktier i EQL.

Om anmälan avser ett annat antal aktier i EQL än det ovan förtryckta, vänligen ange detta här: ____________________ st aktier i EQL.
VP-konto/Servicekonto där ovan överlämnade aktier finns registrerade:
Om angivet VP-konto är ett s.k. omläggningskonto, ber vi dig kontakta din bank för att omregistrera kontot.
VP-konto/Servicekonto

Om aktierna är pantsatta, skall anmälningssedeln även fyllas i och undertecknas av panthavaren. Ofullständig eller felaktig anmälan kan
komma att lämnas utan avseende. Likvidbeloppet kommer att betalas till avkastningskonto anslutet till aktieägarens VP-konto. Om
avkastningskonto saknas eller är felaktigt, kommer bankkontoförfrågan att skickas via mejl till berörd aktieägare.
Genom undertecknande av denna anmälningssedel ger jag/vi härmed Sedermera Fondkommission i uppdrag och fullmakt att för
min/vår räkning överlåta ovanstående aktier i EQL enligt villkoren i erbjudandehandlingen.
Uppgifter om ägaren
Namn/Firma

Uppgifter om panthavaren (i förekommande fall)
Person-/Organisationsnummer

Namn/Firma

Gatuadress, box eller motsvarande

Gatuadress, box eller motsvarande

E-mail (obligatoriskt)

E-mail (obligatoriskt)

Person-/Organisationsnummer

Postort

Postnummer

Postort

Postnummer

Telefonnummer

Datum

Telefonnummer

Datum

Underskrift av ägare (i förekommande fall företrädare/förmyndare)

Underskrift av panthavaren

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:
•
Att jag har tagit del av erbjudandehandlingen och förstått riskerna som är förknippade med det aktuella budpliktsbudet;
•
Att jag har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar i erbjudandehandlingen;
•
Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln;
•
Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera Fondkommission och ägaren avseende denna överlåtelse;
•
Att jag har observerat att budpliktsbudet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra
länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt;
•
Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen;
•
Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission att för undertecknads räkning verkställa
överlåtelsen av aktier enligt de villkor som framgår av erbjudandehandlingen utgiven av styrelsen i FÅRÖ i mars 2019;
•
Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel;
•
Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera Fondkommission för administration av detta uppdrag.
Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

För mer information angående budpliktsbudet se www.sedermera.se/sv/uppdrag

