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Erbjudande om förvärv av
aktier i Senzime AB (publ)
våren 2008 i samband med
anslutning till AktieTorget

NYEMISSION

GLUKOSMÄTNING
FÖR

LÄKEMEDELSFORSKNING OCH SJUKVÅRD
- en tillväxtmarknad med behov av nya lösningar

Denna trycksak medföljer som bilaga i tidningen.
Allt ansvar för dess innehåll vilar på Senzime AB.







Anmälan om förvärv av aktier i Senzime AB (publ)

Teckningstid 7 april 2008 till 9 maj 2008. Teckningsanmälan skickas till:

Aqurat Fondkommission AB

Box 702

182 17 Danderyd Alternativt faxa till 08-544 987 59

TECKNING SKER UTAN FÖRETRÄDESRÄTT FÖR BEFINTLIGA AKTIEÄGARE

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av______________stycken aktieposter à 3 750 kronor.
Varje teckningspost motsvarar 500 aktier i Senzime AB (publ), org. nr 556565-5734.

Förvärv sker i enlighet med villkoren som framgår av Investeringsmemorandumet utgivet i april 2008,
av styrelsen i Senzime AB (publ).

Vid bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje
potentiell aktieägare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa risker, av övrig information
från Investeringsmemorandumet, samt annan tillgänglig information.

Investeringsmemorandumet kan laddas ner från www.senzime.com, www.aktietorget.se eller beställas
från Aqurat Fondkommission AB, www.aqurat.se, telefon 08-544 987 55, fax 08-544 987 59 eller e-
post info@aqurat.se.

De tecknade aktierna skall levereras till:

VP-konto

eller

Depånummer Bank/Fondkommissionär

Undertecknad är medveten om och medger att:

Anmälan är bindande. Om flera anmälningar från samma fysiska eller juridiska person
inkommer räknas den senast inkomna anmälningssedeln.

Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Aqurat Fondkommission
AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår
av Investeringsmemorandumet utgivet av styrelsen i Senzime AB (publ) i april 2008.

•

•

•

•

Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid

Efternamn/Firma Tilltalsnamn/Kontaktperson

Postadress

Postnummer Ort

Ort och datum

Undertecknas av ägare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Senzime AB (publ)
Genetikvägen 10 A
756 51 Uppsala

Telefon: 018-51 56 40
Fax: 018-51 56 30
www.senzime.com

Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med uppdraget, eller som i övrigt registreras i samband
därmed, behandlas av Aqurat Fondkommission AB för förberedelse och administration av uppdraget.
Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aqurat Fondkommission AB samarbetar
med. Aktierna har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige. Aktierna kommer inte att
erbjudas till försäljning i USA eller Kanada och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till
någon i USA eller Kanada. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan
distribution förutsätter ytterligare registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot
lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.


