
     Anmälningssedel för teckning av aktier i FarmPharma AB

Anmälningssedel används vid teckning av aktier i FarmPharma AB (reg. nummer: 559157-4131). För fullständig information om 
erbjudandet hänvisas till Private Placement Memorandum utgivet av styrelsen för FarmPharma AB. 

Undertecknad förbinder sig härmed till köp enligt följande: 

I FarmPharma AB, 559157–4131, till en teckningskurs av 15 per aktie. 
Minsta post 2 000 aktier (30 000 SEK minsta teckningssumma). 

VÄNLIGEN TEXTA

Genom undertecknande av anmälningssedeln medges följande: 

Att jag tagit del av Memorandumet och är införstådd med 
riskerna förknippade med en investering i Bolaget;  
Att anmälan är bindande;  
Att ofullständig eller felaktig anmälningssedel ej kommer 
att beaktas; 
Att endast en (1) anmälningssedel per tecknare kommer 
att beaktas. Vid flertalet inkomna anmälningssedlar, 
kommer sist inkomna anmälningssedel att beaktas; 
Att jag tagit del av och accepterat informationen tillhanda-
hållen på anmälningssedeln och i Memorandumet; 
Att jag är medveten om att Bolaget inte kommer att 
bedöma om teckning av aktuellt erbjudande passar mig 
eller den jag tecknar för; Att rådgivning inte har erhållits 
från Bolaget, utan jag har själv bedömt lämpligheten av en 
investering; 

Att jag ansvarar för att jag själv har inhämtat all information 
jag behöver för att kunna göra en egen riskbedömning av 
en investering i Bolaget; 
Att personuppgifter, som lämnas i samband med eller i 
övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av 
Bolaget för registrering och administration av uppdraget, 
vilka kan komma att användas för framtida utskick av 
erbjudande handlingar av Bolaget, eller med vilka Bolaget 
samarbetar med; 
Att erbjudandet inte omfattas av ångerrätten, som följer vid 
distans- och hemförsäljning; 
Att jag tagit del av och förstått vad som anges under Villkor 
och anvisningar i Memorandumet; 
Att inga ändringar eller tillägg får göras på anmälnings-
sedeln. 

Efternamn/Firma Förnamn Person-/Organisationsnummer 

Utdelningsadress 

Postnummer Ort Land 

Telefon/Mobiltelefon E-post

Ort och datum Signatur 

Antal aktier Total summa

   SEK 

Erbjudande 

Teckningstid: 25 november 2019 – 13 december 2019 

Teckningspost: 2 000 aktier (30 000 SEK) 

Teckningskurs: 15 SEK per aktie 

Betalning: Bankkonto 12350356655 (Danske bank) 

 IBAN SE60 1200 0000 0123 5035 6655 
 BIC DABASESX

Vänligen ange namn vid betalning 

Skickas till 

FarmPharma AB 
Virdings allé 32 B, 1 Tr. 
754 50 Uppsala 

Alternativt scannas och skickas med e-post till: 
info@farmpharma.se 

Om teckningen avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR, eller om tecknaren är bosatt utomlands (oavsett belopp), skall 
kopia på giltig vidimerad ID-handling medfölja för att anmälningssedeln skall vara giltig. För juridisk person skall även aktuellt 
registreringsbevis, ej äldre än tre (3) månader, som styrker firmateckning medfölja. Vidimerad kopia på ID-handling, av de 

som tecknar skall även medfölja. 

Vidimering skall göras av två (2) personer med underskrift, 

namnförtydligande, personnummer och telefonnummer. 


