Blanket til tegning af aktier i Freetrailer Group A/S (for danske investorer)
Tegningsperiode:
Pris pr. aktie:
Tildeling:
Afregningsdag:

14. maj – 29. maj 2018, kl.15.00
4,50 DKK
Meddeles via afregningsnota.
Fremgår af afregningsnota.

Ved vurderingen af den fremtidige udvikling af Freetrailer Group A/S er det
væsentligt at overveje de relevante risici. Hver investor skal foretage sin
egen vurdering af disse risici baseret på al tilgængelig information
offentliggjort i forbindelse med dette tilbud. Memorandum findes på
www.freetrailer.com, www.aktietorget.se og på www.sedermera.se.
Betaling må ikke ske i forbindelse med anmeldelsen. Tildeling af aktier og
betalingsinstruktion offentliggøres via afregningsnota. Betaling skal ske til
en svensk bankkonto i DKK.

Tegning af aktier i Freetrailer Group A/S
Fordelen ved at tegne direkte på
tegningsblanketten er at du dermed er sikret
at selskabet efter din tegning kan
kommunikere direkte til dig via den emailadresse du opgiver.
Hvis du har spørgsmål eller behov for
assistance med din tegning så er du
velkommen til at kontakte Sedermera
Fondkommission på telefon:
+46 (0)40-615 14 10
eller nyemission@sedermera.se.

1. Undertegnede tegner for følgende antal aktier i Freetrailer Group A/S til en tegningskurs på 4,50 DKK. pr. aktie. Minimum antal aktier,
der skal tegnes, er 1 200 aktier (svarende til 5.400 DKK), og efterfølgende tegning måske i valgfrit antal aktier.
Antal aktier

2. Udfyld hvilken dansk VP-konto eller depot som tildelte aktier skal leveres til
Dansk VP-konto/depot:

Bank/Forvalter

Alle investorer, både danske og svenske, kan også tegne direkte på Nordnets hjemmeside www.nordnet.dk.
3. Har du gennem Sedermera investeret seks (6) gange i de seneste 12 (12) måneder eller investeret gennem Sedermera tre (3) gange om
året i de seneste fem (5) år?
Ja
Nej
4. Tegning, der overstiger 15 000 EURO?
Hvis tegningen udgør eller overstiger 15 000 EURO, eller hvis svaret er JA til spørgsmål 3. ovenfor:
1) Spørgsmål om hvidvaskning besvares på formularen på følgende link: www.sedermera.se
2) En bekræftet kopi af gyldigt id-dokument (dansk kørekort eller pas) er knyttet til hvidvaskningsformularen.
Bemærk venligst, at ovennævnte dokumenter skal sendes til Sedermera Fondkommission pr. post på adressen angivet nedenfor.
5. Udfyld navn og adresseoplysninger (VENLIGST SKRIV TYDELIGT)
Navn/selskab

Efternavn

CVR nr/CPR nr

Adresse (gade, nummer, postbox)

Telefon:

Postnummer

By

Land

E-mail

Sted og dato

Underskrift

5. Ved at skrive under på denne tegningsblanket accepteres følgende:

Tegningen er bindende, men ufuldstændig eller ukorrekt udfyldt tegningsblanket vil ikke blive behandlet og din ansøgning vil ikke blive taget i betragtning;

At jeg tilkendegiver at have læst og forstået afsnittet om ”Vilkår og betingelser” i Memorandum og er indforstået med de risici forbundet med at investere;

At jeg er klar over, at der ikke er nogen kundeforbindelse mellem Sedermera og tegneren forbundet med denne tegning, og at Sedermera ikke vurderer om
tegningen af aktien er anbefalelsesværdig for mig eller den person, jeg tegner for;

Jeg er indforstået med, at tilbuddet ikke er rettet til personer bosiddende i USA, Canada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, New Zealand,
Japan eller andre lande, hvor deltagelse kræver et yderligere prospekt, registrering eller andre handlinger end dem følger af dansk og til dels svensk lov.

Jeg er opmærksom på, at tegningen ikke er omfattet af fortrydelsesretten i den danske fjernsalgslov eller forbrugeraftaleloven;

Ved underskrivelse af tegningsblanketten giver jeg tilladelse til Sedermera Fondkommission til at tegne aktier for undertegnedes regning i overensstemmelse
med betingelserne i memorandum udstedt af bestyrelsen for Freetrailer Group A/S i maj 2018;

Der kan ikke foretages ændringer eller tilføjelser i teksten på denne blanket til tegning af aktier:

Tildeling af aktier i overensstemmelse med den udfyldte tegningsblanket kan ikke garanteres;

Personoplysningerne i forbindelse med opgaven opbevares og behandles af Sedermera til administration af denne opgave. Data kan også bruges i forbindelse
med fremtidig levering af tilbudsdokumenter fra både Sedermera og Gemstone Capital ApS. Personoplysninger lagres og behandles i overensstemmelse med
den svenske lov ”personuppgiftslagen” og GDPR;

At jeg har læst og accepteret oplysningerne i denne blanket til tegning af aktier.

At jeg er indforstået med, at ikke alle banker kan tage imod tegninger. Se tegningsanvisninger i Freetrailer Group A/S´ memorandum.

6.

Send blanketten til en af følgende alternativer senest kl.15.00 29 maj 2018:

Brev:
Vedr: Freetrailer
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö

E-mail:
nyemission@sedermera.se (indskannet blanket)
eller:
aktie@freetrailer.com (indskannet blanket)

Fax:
+46 40-615 14 11

For øvrige henvendelse:
Telefon: +46 40-615 14 10

