
Aktietegningsblanket til udnyttelse af tegningsoptioner serie TO 1 i Curasight A/S 

1. Jeg tegner herved – og betaler samtidig kontant for – det antal af aktier i Curasight A/S, CVR. nr. 35249389, som specificeret nedenfor i henhold til 
vilkår og betingelser for tegningsoptioner i serien TO 1:

Antal tegningsoptioner TO 1, der udnyttes: Antal aktier, der tegnes: Betalt kontant (DKK):

x 1,00 x 17,20 DKK

Bemærk, at antallet af tegningsoptioner, der udnyttes, skal overføres til VP Securities på en af følgende konti:
VP-konto: 16050 1605016050     T2S -konto: 16050 1605116051 (BIC: VPDKDKKKXXX)

Navn/firma CPR/CVR/Org.nr. CD-ident og bank

VP-kontonr. Gade By

Postnummer LEI-kode Telefon, dagtimer

E-mailadresse (obligatorisk!) Dato og sted Underskrift

LEI er en global ID-kode for juridiske personer, som kræves ved tegning af, handel med samt køb, salg og flytning af værdipapirer. Du kan få din bank til at hjælpe med at ansøge om en LEI-kode, men du kan 
også ansøge direkte gennem firmaer, der udsteder LEI-koder. Disse kan ses hos Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

2. Hvor mange gange i de seneste to (2) år har du investeret gennem Nordic Issuing? 1-9 gange 10 gange eller mere 

3. Aktietegning over 15.000 EUR?
Hvis aktietegningen er på over 15.000 EUR, eller hvis svaret på spørgsmål 3 er 10 gange eller mere, skal der udfyldes en hvidvaskningsformular, som findes på www.nordic-
issuing.se, og det skal underskrives med dit digitale ID ( BankID/NemID).

4. Ved at underskrive denne aktietegningsblanket bekræfter jeg følgende:
• At jeg har læst prospektet (svensk brug) offentliggjort i forbindelse med børsnoteringen af enheder i 

september
• 2020 og forstået risiciene ved at investere i dette særlige finansielle instrument.
• At jeg har læst og accepteret de oplysninger, der er angivet på aktietegningsblanketten.
• At jeg har læst og forstået oplysningerne i afsnittet ”Vilkår og betingelser” i prospektet, der er 

offentliggjort i forbindelse med børsnoteringen af enheder i september 2020.
• Jeg er klar over, at tilbuddet ikke gælder personer, der er bosiddende i USA, Australien, Japan, Canada, 

New Zealand, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore eller andre lande, hvor deltagelse kræver 
yderligere prospekt, registrering eller andre foranstaltninger end dem, der er påkrævet ved lov i Sverige 
og Danmark.

• At jeg er klar over, at ansøgningen ikke er omfattet af den returret, der følger af den svenske lov om 
fjernsalg og dørsalg og den danske forbrugerlovgivning.

• At jeg ved at underskrive denne aktietegningsblanket bemyndiger Nordic Issuing for undertegnedes 
regning til at iværksætte tegning af aktier i henhold til de vilkår og betingelser, der er angivet i prospektet 
offentliggjort af bestyrelsen for Curasight A/S i september 2020.

• At der ikke må foretages ændringer eller tilføjelser til den påtrykte tekst på denne aktietegningsblanket.
• At der kan ses bort fra en ufuldstændig eller forkert aktietegningsblanket.
• At aktietegningen er bindende.
• At jeg er klar over, at Nordic Issuing ikke vil foretage nogen vurdering af, om aktietegningen på det 

pågældende finansielle instrument er egnet til mig eller til den person, på hvis vegne jeg tegner aktier.
• At jeg er klar over, at der ikke eksisterer et kundeforhold mellem Nordic Issuing og aktietegneren med 

hensyn til denne aktietegning.
• At personoplysninger vil blive gemt og behandlet i overensstemmelse med den generelle 

databeskyttelsesforordning (GDPR). 

Ved at markere dette felt accepterer aktietegneren, at oplysninger, der er angivet på aktietegningsblanketten også må bruges til kommunikation om tilbud i fremtiden.

5. Send ansøgningsskemaet på en af følgende måder:

E-mail:
info@nordic-issuing.se
(indscannet aktietegningsblanket)

Spørgsmål:
Telefon: +46 (0) 40-632 00 20

Aktietegningsperiode: 16. september 2021 - 7. oktober 2021 kl. 15:00 OBS!
Tegning af aktier gennem denne aktietegnings-
blanket kan kun foretages af danske investorer 

eller svenske banker.

Hvis du ønsker at udnytte dine tegningsoptioner 
i Curasight A/S, skal du kontakte din bank/

formueforvalter for at få yderligere vejledning 
i, hvordan man tegner aktier ved at udnytte 

tegningsoptioner i serien TO 1.

Handel med tegningsoptioner: Indtil 5. oktober 2021

Aktietegningspris: 17,20 DKK

Forfaldsdato: Betalings- og aktietegningsblanket skal være Nordic Issuing i 
hænde senest kl. 15:00 7. oktober 2021.

Bemærk! Angiv din VP-konto som reference med betalingen.
Når Curasight A/S’ fremtidige udvikling vurderes, er det meget vigtigt at overveje relevante risici. Den enkelte investor skal 
foretage sin egen vurdering af virkningen af disse risici ved at læse og forstå alle tilgængelig oplysninger, der offentliggøres i 
relation til dette tilbud.

P R OV I D I N G  A N S W E R S  F O R  C A N C E R  PAT I E N T S

Betalingsanvisning 

Bankkonto: 81100904462

Reference: Angiv din VP-konto som reference.

Modtager: ATS Finans AB*

Aktietegningsblanket og kontant betaling skal være Nordic Issuing i hænde 
senest kl. 15:00 den 7. oktober 2021. 

*Nordic Issuing er et andet navn for ATS Finans AB.

Betalingsoplysninger for ikke-svenske betalinger:

IBAN: DK9881100000904462

BIC: NYKBDKKK
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