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BETTER TOGETHER

Minsta teckningspost 500 units

Teckningskurs 30 SEK per unit

Minsta teckningsbelopp 15 000 SEK

Emission i Units Varje unit innehåller 40 aktier och 25 vederlagsfria 
teckningsoptioner (aktiekursen är 0,75 SEK)

Denna teckningssedel ska användas för teckning av aktier i Vopy AB (publ) (“Vopy“ eller “Bolaget“). Observera att teckningen är bindande och att endast en 
teckningssedel per tecknare kommer att beaktas. En ofullständig eller felaktigt ifylld teckningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar 
härmed teckna aktier i Vopy i enlighet med de villkor som anges i den riktade emissionen. Genom att skriva under denna teckningssedel bekräftar jag/vi att jag/vi har 
tagit del av de uppgifter som anges i denna sedel. Tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Om ert konto är kopplat till en kapitalförsäkring (KF) eller ett 
investeringssparkonto (ISK), vänligen kontakta er förvaltare för teckning av dessa aktier.

OBS! Det lägsta antalet units som kan tecknas är 500 st, vilket motsvarar 15 000 SEK. 

Jag/vi önskar teckna:

Antal tecknade units: Pris per unit

30,00 SEK
Totalt att betala i SEK:

För juridiska personer (företag) ska ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, inte äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. En vidimerad kopia på en 
giltig legitimationshandling ska alltid medfölja för att ansökningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med underskrift, textat namn, personnummer 
och telefonnummer för att vara giltig. Är ni inte tidigare investerare i Vopy AB, vänligen fyll i den särskilda blanketten ”Likvidgranskning”.

SKICKA TECKNINGSSEDELN TILL VOPY AB (PUBL), E-POST: LEGAL@VOPY.COM.

Vid tilldelning ska tecknade aktier levereras till nedanstående aktiedepå. Alla uppgifter avseende anmälaren nedan är obligatoriska. Vänligen texta tydligt!

Aktiedepå Bank / Förvaltare

Person- / organisationsnummer Telefon E-post

Efternamn, Förnamn / Bolag NID-nummer* (vid utländskt medborgarskap)

Medborgarskap (samtliga) TIN* (vid utländskt medborgarskap)

LEI-kod (för Bolag)* Ort och Datum

Postnummer Ort Land Utdelningsadress (gata, box)

Namnförtydligande Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

*Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. TIN 
(skatteregistreringsnummer) och NID (Nationellt ID) ska samlas in om personen har ett annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver svenskt 
medborgarskap. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste en LEI-kod (Legal Entity 
Identifier) anges. Vopy kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla nödvändiga uppgifter inkommer.

TECKNINGSSEDEL TILL NYEMISSION AV AKTIER (UNITS) I VOPY AB
Teckningsperiod Till och med den 12 december 2022, kl 19:00

Tilldelning & betalning Tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota

Betalningsanvisningar Betalning sker kontant enligt anvisningar på separat 
avräkningsnota

Förfallodag 15 december 2022

1. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår i denna 
anmälningssedel. De som ämnar köpa, sälja eller teckna de finansiella instrument som avses 
i teckningssedeln uppmanas att noga läsa informationen om det enskilda erbjudandet.

2. Utöver vad som angivits ovan och i eventuellt informationsmaterial, kommer Vopy inte att 
debitera eller betala skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå
med anledning av de finansiella instrument som denna anmälan avser.

3. Vopy ansvarar inte för det fall teckningssedeln kommer bort. Vopy ansvarar inte heller för 
tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnandet 
av teckningssedeln.

4. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid 
inlämnandet av teckningssedeln.

5. Inga ändringar eller tillägg får göras i den förtryckta texten i denna teckningssedeln 
Ändringar och tillägg kan leda till att anmälningssedeln kan komma att lämnas utan
avseende.

6. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Besked om eventuell tilldelning av finansiella instrument lämnas genom utskick av 
avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna.

7. Reklamation av Vopys utförande av det uppdrag som lämnats till Vopy genom att lämna in 
teckningssedeln ska ske utan oskäligt dröjsmål. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning 
eller göra andra påföljder gällande mot Vopy gå förlorad.

8. Om du är missnöjd med anledning av Vopys hantering av teckningssedeln som lämnats är 
det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Vänligen skriv dina klagomål till 
e-postadressen ir@vopy.com.

9. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Vopy kan du vända dig 
till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller 
konsumentvägledningen i din kommun. Du kan också få ett klagomål prövat av tredje part 
genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol.

10. Erbjudandet och denna teckningssedeln riktar sig varken direkt eller indirekt till personer 
med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, 
Singapore, Sydafrika eller i något annat land där deltagande i erbjudandet eller distribution
av denna teckningssedeln eller något annat dokument relaterat till erbjudandet strider 
mot tillämpliga lagar eller regler eller kräver ytterligare prospekt, registreringar eller andra 
åtgärder än vad som krävs av svensk lag. En teckningssedeln som skickas från sådant land 
kommer att lämnas utan avseende.

VIKTIG INFORMATION
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