Blanket til tegning af units i DanCann Pharma A/S
Tegningsperiode:
Pris pr. unit:
Tildeling:
Afregningsdag:

7. oktober – 23. oktober 2020
22,50 DKK
Meddeles via afregningsnota
Fremgår af afregningsnota

Brug for hjælp?

Ved vurderingen af den fremtidige udvikling af DanCann Pharma 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. Betaling må ikke ske i forbindelse med anmeldelsen. Tildeling af units
og betalingsinstruktion offentliggøres via afregningsnota. Betaling skal ske til en svensk bankkonto i DKK. De nye
units vil have samme muligheder og vil være underlagt de samme begrænsninger, der gælder for de eksisterende
aktier i overensstemmelse med selskabets vedtægter. Prospekt findes på www.nordic.issuing.se,
www.spotlightstockmarket.com og på www.dancann.com.

Hvis du har spørgsmål eller behov for
assistance med din tegning så er du
velkommen til at kontakte Nordic Issuing
på telefon: +46 (0)40 632 00 20 E-mail:
info@nordic-issuing.se

1. Undertegnede tegner for følgende antal units i DanCann Pharma A/S til en tegningskurs på 22,50
DKK. pr. Unit. En (1) unit består af fem (5) aktier og to (2) warrants. Minimum antal units, der skal
tegnes, er 200 units (svarende til 4 500,00 DKK), og efterfølgende tegning måske i valgfrit antal units:

Antal units

Bemærk! Det er investorens eget ansvar at aftale med sin bank, at levering af danske aktier og warrants er mulig til den angivne konto.
2. Udfyld hvilken dansk VP-konto som tildelte units skal leveres til (vær opmærksom på, at tegning ikke kan foretages via en kontantkonto):
Dansk VP-konto:

Bank/Forvalter

3. Investerer du regelmæssigt gennem Nordic Issuing? (ti (10) gange i de seneste tolv (12) måneder eller
seks (6) gange om året i de seneste fem (5) år)

JA

NEJ

4. Tegning, der overstiger 15 000 EURO?
Hvis tegning udgør eller overstiger 15.000 EURO, eller hvis svaret er JA til spørgsmål 3. ovenfor, skal spørgsmål til hvidvaskning af penge
besvares. Formularen er tilgængelig på vores hjemmeside www.nordic-issuing.se. Bemærk, at Nordic Issuing ikke kan garantere, at
tegningsblanketten tages i betragtning, indtil kontrollen af hvidvaskningsformularen er tilgængelig for Nordic Issuing.

5. Udfyld navn og adresseoplysninger (VENLIGST SKRIV TYDELIGT)
Efternavn/selskab

Navn

CVR nr/CPR nr

Adresse (gade, nummer, postbox)

Telefon

NID-nummer (privat person)*/LEI-kod (forretning)**

Postnummer

By

Land

E-mail (obligatorisk)

Sted og dato

Underskrift

*NID er en national id for fysiske personer, der kræves for at købe, sælge, deltage i nye udgaver eller overføre værdipapirer. Det er kun nødvendigt at udfylde, hvis du har dobbelt statsborgerskab eller
statsborgerskab uden for Sverige eller Danmark.
**LEI-koden er en global identifikationskode for juridiske enheder, der kræves for at købe, sælge, deltage i nye udgaver eller overføre værdipapirer. Ansøgningen om en LEI-kode kan normalt laves ved hjælp
af en bank, men den kan gøres direkte gennem de virksomheder, der leverer LEI-koden.

6. Ved at skrive under på denne tegningsblanket accepteres følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At jeg har læst prospektet og forstået de risici, der er forbundet med investering i det aktuelle finansielle instrument;
At jeg har læst og forstået, hvad der er anført under Vilkår og instruktioner i prospektet;
At jeg har læst og accepteret oplysningerne på tegningsblanketten;
At der ikke må foretages ændringer eller tilføjelser i fortrykt tekst på denne tegningsblanket;
At en ufuldstændig eller forkert udfyldt tegningsblanket kan ses bort fra;
At jeg er opmærksom på, at der ikke er noget kundeforhold mellem Nordic Issuing og tegnaren angående dette tegning;
At jeg er opmærksom på, at Nordic Issuing ikke vil vurdere, om at tegning på det pågældende instrument er egnet for mig eller den
person, jeg tegner før;
At jeg har observeret, at tilbuddet ikke er rettet mod personer, der er bosiddende i USA, Canada, Australien, Hong Kong, Singapore,
Sydafrika, Schweiz, New Zealand, Japan eller andre lande, hvor deltagelse kræver yderligere prospekter, registrering eller andre
foranstaltninger end dem følger af svensk og dansk lov;
At jeg er opmærksom på, at underretningen ikke er omfattet af den tilbagetrækningsret, der følger af fjern- og hjemmesalgloven eller den
danske forbrugeraftalelov;
At jeg er opmærksom på, at tegning er bindende;
Ved at underskrive denne tegningsblanket bemyndiger jeg Nordic Issuing til at udføre tegning på units på vegne af undertegnede i
overensstemmelse med betingelserne i prospektet udstedt af bestyrelsen for DanCann Pharma A/S i oktober 2020;
At personoplysninger gemmes og behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR);
At kun en tegningsblanket pr. tegner vil blive taget i betragtning, og at i tilfælde af flere indsendte ansøgningsformularer, vil den senest
modtagne anvendelse;
At tildeling af units i henhold til den udfyldte tegningsblanket ikke kan garanteres.

7. Send blanketten til en af følgende alternativer:
Brev:
Vedr: DanCann Pharma
Nordic Issuing
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö, Sverige

E-mail:
info@nordic-issuing.se

For øvrige henvendelse:
+46 (0)40 – 632 00 20
www.nordic-issuing.se

