
  

6. Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande: 
     By signing this subscription form, I confirm the following: 

 

1. Undertecknad anmäler sig för teckning av följande antal aktier i Bolaget: 

The undersigned subscribes for the following number of shares in the Company: 

 

Antal aktier/number of shares: 

 

 

4. Fyll i personuppgifter: 
Fill in personal information: 

 

2. Hur många gånger har du investerat via Nordic Issuing de senaste 2 åren?  
How many times have you investeted throught Nordic Issuing the last 2 years? 

3. Vid teckning över 15 000 EURO eller om svaret är ”10 eller fler” på fråga 2: 

If the subscription amounts to 15 000 EUR or more or the answer is ”10 or more” on the above question: 
 

Om teckningen uppgår till eller överskrider 15 000 EURO, eller om svaret är ”10 eller fler” på fråga 2. ovan ska penningtvättsfrågor besvaras på den penningtvättsblankett som finns på Nordic 

Issuings hemsida. Observera att Nordic Issuing inte kan garantera att anmälningssedeln beaktas förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.  
 If the subscription amounts to or exceeds 15,000 EURO, or if the answer is “10 or more” to question 2. above, money laundering questions must be answered on the money laundering form available 

on Nordic Issuing's website. Please note that Nordic Issuing cannot guarantee that the application form will be taken into account until the money laundering control is available to Nordic Issuing. 

• Att jag har gjort en bedömning av Bolagets framtida utveckling och beaktat relevanta risker. 
Varje investerare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa risker genom att ta 
del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande. Information 
finns att ladda ner på www.nordic-issuing.se, och på www.WeBrick.com; 

• Att jag har tagit del av erbjudandet och förstått riskerna som är förknippade med att 
investera i det aktuella finansiella instrumentet; 

• Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln; 

• Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel; 
• Att ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende; 

• Att jag förstår att bolaget jag företräder (om tillämpligt) måste ha en aktiv LEI-kod för att 
tecknings ska kunna ske;  

• Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Nordic Issuing och 
tecknaren avseende denna teckning; 

• Att jag är medveten om att Nordic Issuing inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt 
instrument passar mig eller den jag tecknar för; 

• Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, 
Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan, 
Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, 
registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt; 

• Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- 
och hemförsäljningslagen;  

• Att jag är medveten om att anmälan är bindande; 
• Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigar Nordic Issuing 

att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier i Bolaget; 

• Att personuppgifter lagras och behandlas av Nordic Issuing och Bolaget i enlighet med 
Dataskyddsförordningen (GDPR); 

• Att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas samt att vid flera 
inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna; 

• Att tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel inte kan garanteras. 
 

 

 

 

• That I have assessed the Company´s future development and operations and considered all 
relevant risks. Each investor must make their own assessment of the impact of these risks by 
reading and understanding all available information published concerning this offer. 
Information is available for download at www.nordic-issuing.se, and at www.WeBrick.com; 

• That I have read the offer and understand the risks associated with investing in this particular 
financial instrument; 

• That I have read and accepted the information stated on the subscription form; 

• That no modifications or amendments may be made to the printed text in this subscription 
form; 

• That an incomplete or incorrect subscription form may be disregarded; 
• That I understand that the company I represent (if applicable) must have an active LEI-code to 

subscribe in this offer; 

• That I am aware that no customer relationship exists between Nordic Issuing and the 
subscriber with respect to this subscription; 

• That I am aware that Nordic Issuing will not make any assessment of whether the subscription 
to the instrument in question is suitable for me or the person on whose behalf I am 
subscribing; 

• I have observed that the offer is not addressed to persons resident in the USA, Australia, 
Japan, Canada, New Zealand, South Africa, Hong Kong, Switzerland, Singapore, Russia, 
Belarus or other countries where participation requires additional prospectus, registration or 
other measures other than those required by Swedish law; 

• That I am aware that the application is not covered by the right of return that follows from the 
Swedish Distant and Doorstep Sales Act. 

• That the subscription is binding; 

• That in signing this subscription form, I authorize Nordic Issuing, at the undersigned’s 
expense, to implement the subscription of shares in the Company; 

• That personal data will be stored and processed in accordance with the General Data 
Protection Regulation (GDPR); 

• That I am aware that I am only allowed to submit one subscription form per signatory. In case 
several subscription forms are submitted, only the last received will be considered; 

• That the allocation of shares in accordance with the subscription cannot be guaranteed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktig information! /Important information! 
Anmälan är bindande. I det fall att du blir utan tilldelning och redan betalt in likviden, kommer du att återbetalas. Nordic Issuing kommer då att kontakta dig för att få dina kontouppgifter. / The 

subscription is binding. In the event that you won’t be allotted any shares and have already paid, you will be refunded. Nordic Issuing will then contact you to obtain your account information.  

 

Anmälningssedel för teckning av aktier i WeBrick A/S (”Bolaget”) 

 Subscription form for subscription of shares in WeBrick A/S (”the Company”) 

Teckningstid/subscription period: Till och med den 6 sep 2022 / Until 6 Sept 2022 
Pris per aktie/price per share:  25,526 DKK 
Tilldelning/allotment:   ”Först till kvarn”/”First come first served”  
Minsta post/minimum subscription:  92 aktier (motsvarande 2 348,392 DKK) / 92 shares (corresponding to DKK 2,348.392) 
Betalning/payment:  Betalning ska göras under teckningstiden till nedanstående kontouppgifter se ”Betalningsinstruktioner”/ Payment 

must be made during the subscription period to the account information below see “Payment instructions". 
 

5. Betalningsinstruktioner 

Payment instructions 
 

Bank:  Nykredit   
Bankkonto/Account number: 8110 09044 62   

IBAN (foreign payments): DK9881100000904462  

BIC (foreign payments): NYKBDKKK 

Referensnummer/Reference:  Ditt namn/Your Name 

Mottagare/receiver:  Nordic Issuing AB 
 

Anmälan och betalning ska ske senast den 6 sep 2022. 

Subscription and payment shall be made no later than 6 Sept 2022. 

 

Organisationsnummer (om bolag)/Corp.ID.no (if company) 

 

Namn/Name 

 

Bolag/Company name 

 

Telefon/Phone E-post/E-mail 

 

Personnummer/Personal.ID.no 

 

Land/Country 

Adress:  E-post:  Övriga frågor:  Hemsida: 

Nordic Issuing  info@nordic-issuing.se +46 (0) 40 – 632 00 20 www.nordic-issuing.se 

Stortorget 3     

211 22 Malmö, Sverige 

0-9 ggr / 0-9 times 10 ggr eller fler / 10 times or more 

Jag har även för avsikt att teckna i WeBrick A/S kommande emission inför deras 

planerade notering. 

 

I also Intend to subscribe in WeBrick A/S new issue of shares prior to the IPO. 

 

Ja/Yes Nej/No 


