Tegning med støtte av tegningsrettigheter (TR)

Særskilt søknadsskjema for tegning av aksjer støttet av tegningsrettigheter i TargetEveryone AB (publ)
Tegningsperiode:
Avregningsdag:
Betalingsinstruksjon:
Betaling skal gjøres i forbindelse med tegning til
Bankgiro: 272-8087
24. mai - 10. juni 2019, kl.15:00
Aqurat Fondkommission senest 10. juni 2019
SEB, IBAN: SE5550000000052071023722
SWIFT: ESSESESS
Tegningskurs:
Fullstendige vilkår:
Se Prospekt for nedlasting på
Betalingsmottaker: Aqurat Fondkommission AB
0,40 SEK per aksje
targeteveryone.com eller aqurat.se
Betalingsreferanse: Angi ditt VPS-nummer
Undertegnede melder seg herved for tegning av følgende antall aksjer i TargetEveryone AB (publ) til en kurs på SEK 0,40 per aksje. En (1) tegningsrettighet er
nødvendig for å tegne to (2) aksjer i TargetEveryone AB (publ).
Antall tegningsrettigheter som benyttes :

Antall aksjer som tegnes (antall tegningsrettigheter x 2):

Etternavn:

Navn / firma:

Person-/Org.nr:

Postnummer:

Beløp (tegnede aksjer x SEK 0,40)

Adresse:

Poststed:

Land:

LEI-kode/ NID-nummer:*

Statsborgerskap (alle):

VPS-kontonummer:

Bank (hvor VPS-kontoen er lagret):

E-post:

Telefon:

*Se forklaring under punkt 13 på neste side.

Bedømming av skikkethet
Et emisjonsinstitutt er pålagt å innhente opplysninger om investorens risikotoleranse, risikovillighet og investeringshorisont for å verifisere om de distribuerte
instrumenter er i samsvar med investorens behov, egenskaper og mål for investeringen. De innhentede opplysningene dokumenteres. Emisjonsinstituttet er ikke
ansvarlig for kundens investeringsbeslutninger eller konsekvensene av beslutningene. Du som kunde kan velge å utføre investeringen selv om emisjonsinstituttet anser
at investeringen ikke passer deg. Du må besvare samtlige spørsmål. Er kunden en juridisk person eller en fysisk person representert av f.eks. foresatte skal spørsmål 1-2
besvares fra den foresattes perspektiv, mens spørsmål 3 skal besvares fra kundens perspektiv .
1.
2.
3.

4.

Har du tidligere erfaring med transaksjoner med den spesielle typen finansielt instrument som du nå har til hensikt å investere i, noe som
betyr at du forstår risikoen forbundet med investeringen?
Har du forkunnskaper om transaksjoner med den spesielle typen finansielt instrument du nå har til hensikt å investere i, eller har du
utdanning eller yrkeserfaring innen handel med verdipapirer, som medfører at du forstår risikoen forbundet med investeringen?
Når du investerer i den aktuelle typen finansielt instrument, bør investor ha økonomisk kapasitet til å tape hele den investerte kapitalen, og
være forberedt på å ta risikoen ved å tape hele den investerte kapitalen for å oppnå investeringsmålene, dvs. være villig til å ta svært høy risiko.
Oppfyller du disse forutsetningene?
Vil du gjennomføre investeringen hvis du har svart "nei" på noen av spørsmålene 1-3 ovenfor? Emisjonsinstituttet vurderer at investeringen ikke
passer kunden og minner om risikoen for å tape hele eller deler av den investerte kapitalen, og at det kan ta lang tid å selge instrumentene.

JA

NEI

JA

NEI

JA

NEI

JA

NEI

Obligatorisk informasjon for enhver beslutningstaker (for eksempel hvis tegneren ovenfor er en juridisk eller umyndig person)

Fornavn:

Etternavn:

NID-nummer:*

Ved underskrift nedenfor bekrefter jeg at jeg har lest, forstått og godkjent all informasjon som vises på begge
sider av denne tegningsblanketten.
Sted, dato og signatur:

Personnummer:

Send inn tegningsblanketten til:
Aqurat Fondkommission AB
Boks 7461
SE-103 92 Stockholm
eller via e-post til: info@aqurat.se

HVIS TEGNINGEN INNEBÆRER ET BELØP SOM OVERSTIGER 15000 EURO, SKAL EN KOPI AV GYLDIG LEGITIMASJON INKLUDERES. FOR JURIDISK PERSON SKAL OGSÅ ET GYLDIG
REGISTRERINGSBEVIS SOM BEKREFTER FIRMATEGNINGEN LEGGES VED. BÅDE FYSISK OG JURIDISK PERSON SKAL I DETTE TILFELLE OGSÅ LEGGE VED BLANKETTEN
«ÅTGÄRDER FÖR KUNDKÄNNEDOM» FOR AT TEGNINGEN SKAL VÆRE GYLDIG. BLANKETTEN KAN SKRIVES UT PÅ WWW.AQURAT.SE

Fortsetter på neste side:

Gjennom min underskrift på den foregående siden har jeg (kunden) bekreftet at jeg har lest om Aqurats forkjøpsinformasjon,
som er tilgjengelig på www.aqurat.se/vara-tjanster/ og at jeg har lest og akseptert de nedenfor angitte avtalevilkår. Jeg har
også bekreftet at:
 Tegningen er bindende og en feilaktig tegning kan ses bort ifra.
 Jeg har forstått at avtalen om at Aqurat skal utføre investeringstjensten,
ordrer for undertegnede bare dersom Aqurat påbegynner utførelsen av
tjenesten. Hvis Aqurat velger å ikke utføre tjenesten, vil undertegnede bli
varslet omgående.

 Jeg godtar selskapets retningslinjer for ordrebehandling (som er
tilgjengelig i vedlegg 2 til forhåndsinformasjonen).

 Jeg godkjenner at Selskapet vil utføre kundens ordrer utenfor et regulert
marked.

 De finansielle instrumentene tegnes til fast pris som angitt i
tegningsblanketten.

 Tegningen vil bli gjennomført så snart som mulig, forutsatt at
tegningsblanketten og tilhørende dokumenter er korrekt utfylt, og at
det ikke foreligger noen hindringer for transaksjonen i henhold til lov
om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

 Tegningslikvidene behandles kun som regnskapsmessige midler for
undertegnedes regning helt frem til Aqurat må gjøre likvidasjonen
tilgjengelig for utstederen, som må gjøres i tiden før de finansielle
instrumentene leveres.

 Investeringen er knyttet til risiko og at hele den investerte kapitalen
kan gå tapt.

 De likvidene som den undertegnede overfører til Aqurat kommer fra
en konto i den undertegnedes navn ellers, hvis ikke, må den
undertegnede informere Aqurat om fra hvilken konto likvidene
kommer i forbindelse med innlevering av denne tegningsblanketten.
Investeringen er forbundet med risiko og at hele den investerte
kapitalen kan gå tapt.

 Aqurat vil behandle personopplysninger i samsvar med det som er
angitt i nedenstående avtalevilkår.

 At jeg har lest informasjonen om godtgjørelse i Vedlegg 3 til forkjøpsinformasjon.

AVTALEVILKÅR M.M.
Aqurat Fondkommission AB ("Aqurat" eller "Emisjonsinstitutt") er et autorisert
verdipapirforetak under tilsyn av Finansinspektionen. Aqurats hovedvirksomhet er å yte
administrative tjenester til aksjeselskap som har eller har til hensikt å få sine aksjer og
andre finansielle instrumenter registrert hos verdipapirsentralen Euroclear Sweden.
Innenfor rammen av denne aktiviteten utfører Aqurat lovregulerte investeringstjenester
i primærmarkedet for både utstedere og investorer.
Kunden er kategorisert av Aqurat som en ikke-profesjonell kunde og er klar over sin
lovbestemte rett til å be om en annen kundekategorisering.
1. Aqurats tjenester er kun rettet mot investorer i Sverige. Aqurat er ikke forpliktet til å
yte sine tjenester til noen investor og kan blant annet avvise en investor blant annet på
grunn av at investor er bosatt i et land som medfører spesifikke regulatoriske farer (f.eks.
USA).
2. Aqurat gir investeringstjenesten "utførelse av ordrer" til investorer. Tjenesten betyr at
Aqurat, på kundens uppdrag, på vegne av kunden og med kundens midler, kjøper de
finansielle instrumenter som kunden tilbys av en utsteder, og leverer også instrumenter
til det depotet som kunden har oppgitt i tegningsblanketten.
3. Aqurat leverer bare instrumenter til depot i kundens navn eller som kunden har i sin
besittelse som forsikret eller forsikringstaker. For at Aqurat skal kunne levere
instrumentene, må kundens depotinstitutt, eller hvis det er aktuelt, forsikringsselskaper,
akseptere å motta dem og det er kundens ansvar å sikre dette.
4. Ifølge loven er Aqurat forpliktet til å innhente opplysninger om kunden med hensyn til
levering av investeringstjenester knyttet til visse finansielle instrumenter. Hvis kunden
ikke gir forespørsel om informasjon, vil Aqurat ikke utføre tjenesten som omfattes av
denne avtalen.
5. Aqurat gir investeringstjenesten "utstedelse av finansielle instrumenter uten fast
forpliktelse" til utstederen. Tjenesten betyr at Aqurat har forpliktet seg til å bistå
utstederen med å gjennomføre emisjonen i den utstrekning det er spesifikt avtalt
mellom Aqurat og utstederen. Avtalen mellom Aqurat og utstedere fastslår generelt,
blant annet, at Aqurat skal yte tjenesten utførelsen av ordrer for investorer i emisjonen
og for dette arbeidet ha rett til en viss kompensasjon. Kompensasjonen som Aqurat
mottar kan være fast eller inneholde en fast del og en variabel del som blant annet kan
være en kompensasjon per mottatt tegningsblankett. Kompensasjonsbeløpet er unikt for
hvert oppdrag.
6. Kundens bestilling i henhold til det undertegnede tegningsblankett gir Aqurat
myndighet til å selge, kjøpe eller tegne finansielle instrumenter på vegne av kunden i
henhold til vilkårene som gjelder for gjeldende tilbud. Kundens ordre omfattes ikke av
angreretten som gjelder for visse andre typer tjenester og produkter i henhold til Distans
- och hemförsäljningslagen.

7. Det finansielle instrumentets hovedkarakteristika og risiko er oppgitt i Aqurats
forkjøpsinformasjon. Prisen på det finansielle instrumentet er oppgitt i
tegningsblanketten. Investeringen kan medføre honorarer, skatter eller andre avgifter
som ikke er betalt av Aqurat eller påført av Aqurat. Kunden er alene ansvarlig for slike
kostnader.
8. Registreringsperioden for det nåværende tilbudet er oppgitt i tegningsblanketten og
informasjonen som er publisert i forbindelse med tilbudet. Instruksjoner, inkludert
betalingsmåte og ferdigstillelse, samt visse tilleggsbetingelser for tegning, er tilgjengelig
på tegningsblanketten.
9. Kunden kan ikke fravike sine forpliktelser i henhold til denne avtalen ved å si opp
avtalen på forhånd. Aqurat følger svensk lov ved markedsføring. Kontraktsbetingelser og
mulig Informasjon er gitt på svensk. Aqurat forplikter seg kun til å kommunisere med
kunden på svensk. Informasjon om hvordan klager presenteres / behandles, og hvilke
muligheter som finnes for å få en tvist utprøvd, og om garantifond og lignende
godtgjørelsessystemer inngår i informasjonen før kjøp.
10. Aqurat er ikke ansvarlig for tekniske feil, feil i telekommunikasjon eller feil i
posthåndtering i forbindelse med innlevering av søknadsskjema eller ved Aqurats
levering av tjenester til kunden.
11. Klager må sendes uten forsinkelse. Kunden har ikke krav på erstatning eller annen
straff dersom en klage ikke er fremsatt uten forsinkelse. En part er bare ansvarlig for
skader i forhold til motparten for direkte skade som er forårsaket av grov uaktsomhet.
Indirekte skader, som tap av inntekter, skal under ingen omstendigheter kunne
refunderes.
12. Svensk lov gjelder for denne avtalen, og enhver tvist skal undersøkes av en offentlig
domstol.
13. Personlige data sendt til Aqurat eller på annen måte registrert i forbindelse med
oppdraget vil bli behandlet av Aqurat i samsvar med gjeldende regelverk.
Personopplysningene blir samlet og behandlet av Aqurat for at Aqurat skal kunne utføre
kundens ordre. Som en del av utførelsen vil personopplysninger blant annet å bli overført
til utstederen. Dette er hensikten og det juridiske grunnlaget for behandlingen.
Personopplysningene vil bli lagret i løpet av den perioden som er fastsatt i gjeldende
lovbestemmelser når som helst (forskriftene for verdipapirforetak viser en
lagringsperiode på ca. fem år). Den registrerte har rett til, på de vilkår som er fastsatt i
vedtekten, å be om Aqurat tilgang til og rettelse eller sletting av personopplysninger eller
begrensning av behandling knyttet til den registrerte eller motsette seg behandling og til
såkalt dataportabilitet. Den registrerte har også rett til å sende inn klage til
tilsynsmyndigheten. Levering av personopplysninger er nødvendig for at kunden skal
kunne inngå avtale med Aqurat om gjennomføring av ordre. Du / kunden er ikke
forpliktet til å gi personopplysningene til Aqurat. Hvis det ikke er gitt personopplysninger,
vil Aqurat ikke inngå kontrakten for utførelse av bestillinger hos kunden. Det blir ingen
automatisert beslutningstaking. Aqurat er ansvarlig for personopplysningene.
For mer informasjon henviser Aqurat til www.aqurat.se

*Ifølge MIFID II må alle investorer ha en global identifikasjonskode fra og med 3. januar 2018 for å gjennomføre en verdipapirtransaksjon. Juridiske personer må søke om registrering
av en LEI-kode (Legal Entity Identifier). Fysiske personer som ikke har svensk statsborgerskap, eller som, i tillegg til svenske statsborgerskap, har statsborgerskap i et annet land i EØS,
må oppgi sitt NID-nummer (Nasjonalt ID eller National Client Identifier) i samsvar med Artikkel 6 og Vedlegg 2 i forordning (EU) 2017/590.

