Anmälningssedel avseende TopRight Nordic ABs offentliga erbjudande till
aktieägarna i ChromoGenics AB
TopRight Nordic AB (”TopRight”) erbjuder aktieägarna i ChromoGenics AB (”ChromoGenics”) att mot aktier överlåta sina
aktier och teckningsoptioner av serie TO3 i ChromoGenics till TopRight enligt de fullständiga villkor som framgår i
Erbjudandehandlingen daterad 28 maj 2021.
TopRight erbjuder en (1) aktie för varje nollkommasjuttiofyra (0,74) aktier i ChromoGenics och en (1) aktie för varje
enkommanittiofyra (1,94)1 teckningsoptioner av serie TO 3 i ChromoGenics. Om ChromoGenics betalar utdelning eller
genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisningen av likvid i
Erbjudandet, kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån. Courtage utgår inte i samband med
Erbjudandet.
Härmed överlåter jag/vi, enligt villkoren i Erbjudandehandlingen, nedanstående aktier i ChromoGenics:
st aktier i ChromoGenics,
som finns registrerade på VP/servicekonto:
st teckningsoptioner i ChromoGenics,
som finns registrerade på VP/Servicekonto:

Om ovanstående antal aktier i ChromoGenics inte är korrekt, var vänlig stryk över det förtryckta och ändra till korrekt antal.
I övrigt får inga tillägg eller ändringar göras i förtryckt text på anmälningssedeln. Om ovan angivet VP-konto är s.k.
omläggningskonto, måste Ni snarast kontakta Er bank för att få det omregistrerat.
Om aktierna är pantsatta, ska anmälningssedel även fyllas i och undertecknas av panthavaren. Ofullständig eller felaktig
anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Likvidbeloppet kommer att betalas till avkastningskonto anslutet till
aktieägarens VP-konto. Om avkastningskonto saknas eller är ett bankgiro- eller plusgirokonto, sker utbetalningen enligt
anvisningar på avräkningsnotan. I förekommande fall kan ett penningtvättsformulär behövas ifyllas och insändas till Nordic
Issuing, enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. För fullständiga villkor hänvisas
till Erbjudandehandlingen.
Genom undertecknande av denna anmälningssedel ger jag/vi härmed Nordic Issuing i uppdrag och fullmakt att för min/vår
räkning överlåta överstående aktier i ChromoGenics enligt villkoren i Erbjudandehandlingen samt bekräftar att jag/vi har
tagit del av Erbjudandehandlingen.
Efternamn/Firma

1

Förnamn

Personnr/Org.nr

Behörig firmatecknare (för- och efternamn)

Personnr/Org.nr

Förvaltare/agent/förmyndare/ombud – i förekommande fall

Personnr/Org.nr

Telefon

E-post

LEI (för företag)

Land (om annat än Sverige)

Ort och datum

Underskrift av ägare/panthavare/ombud

I texten är kvoten avrundad. Exakt kvot är 1,938864629

