Teckningsanmälan
Anmälan om förvärv av aktier i Medfield Diagnostics AB (publ) insändes per post, fax eller inskannad via e-post till:
Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89 STOCKHOLM
Fax: 08-50 65 17 01
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Anmälningstid: 20 februari–27 mars 2012
Pris: 3,90 kr per aktie
Likviddag: 11 april 2012

Undertecknad befullmäktigar härmed Aktieinvest FK AB att för min/vår räkning, enligt villkor i memorandum
utgivet av styrelsen för Medfield Diagnostics AB i februari 2012, teckna:
Antal aktier

Aktierna kan tecknas i minst en post om 1 000 aktier och därefter i ytterligare poster
om 1 000 aktier. Teckningskurs per aktie 3,90 kr.

Aktierna skall registreras på nedanstående depå eller värdepapperskonto:
Depånummer

Bank/Fondkommissionär

VP-konto
Efternamn/Firma

Förnamn

Person-/Organisationsnr

Telefon dagtid

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Ort och datum

E-mail adress

Underskrift

OBS! Om teckningen avser fler än 35 000 aktier skall kopia på giltig
idhandling bifogas för att anmälningssedeln skall vara giltig. För juridisk
person skall i stället registreringsbevis som styrker firmateckningen,
samt kopia på firmatecknares idhandling bifogas.

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring, var vänlig
kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier.

Erbjudandet i sammandrag
Emissionsvolym – 8 580 000 kr fördelade på
2 200 000 aktier.
Teckningskurs – 3,90 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
Teckningspost – Teckning görs i post om minst 1 000
aktier och därefter i ytterligare poster om 1 000 aktier.
Företrädesrätt – Emissionen genomförs utan
företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Teckningstid – 20 februari – 27 mars 2012. Styrelsen
förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.
Teckning – Genom påteckning och insändning av
bindande teckningsanmälan till Aktieinvest AB.

Tilldelning – Vid överteckning beslutar styrelsen om
tilldelning. Meddelande om antalet tilldelade aktier
beräknas utsändas den 5 april 2012.
Likvid – Tilldelade aktier ska betalas senast den 11
april 2012 enligt instruktion på avräkningsnotan.
Handel i aktien – aktien kommer att tas upp till
handel på AktieTorget. Första handelsdag beräknas
till den 2 maj 2012.
Mer information och fullständigt memorandum kan laddas
ner på www.medfielddiagnostics.se eller beställas från
Medfield per post.

Personuppgifter som aktieägare lämnar i samband med uppdrag eller som i övrigt registreras i samband därmed, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse
och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aktieinvest FK AB samarbetar med. Aktierna har inte och
avses inte att registreras i något annat land än Sverige. Aktierna kommer således inte att erbjudas till försäljning i USA eller Kanada, och inbjudan riktar sig inte heller
vare sig direkt eller indirekt till någon i USA eller Kanada. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter
ytterligare registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.

