Inbjudan till teckning av aktier i Ripasso Energy AB,
med och utan företrädesrätt.
Teckningstid 4-15 december 2017
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VD har ordet
Ripasso Energy är på väg in i nästa fas i den
spännande resa vi inledde 2008. Något förenklat
skulle man kanske kunna uttrycka det som att
bolagets huvudfokus från start tills idag har
varit forskning, och utveckling. Att anpassa
stirlingteknologin för att kunna erbjuda marknaden
en stirlingmotor som kan tillhandahålla hållbart
producerad elektricitet på ett kostnadseffektivt sätt.
I den period som ligger framför oss kommer fokus i
betydligt högre utsträckning ligga på försäljning och
produktion. Innan jag går närmare in på detta kan det
dock vara på sin plats att titta på vad vi hittills har
åstadkommit.
När vi startade 2008 var ambitionen att utveckla
stirlingsteknologins enastående förmåga att
omvandla värmeenergi till elektricitet. Att utnyttja
denna för kommersiellt bruk där vårt fokus från
start låg på att utvinna solenergi. Vi var tidigt
framgångsrika i det utvecklingsarbetet. 2012 slog vår
stirlingmotor inofficiellt världsrekord i konvertering av
solenergi till elektricitet med närapå dubbelt så hög
effektivitet som konkurrerade teknologier. Idag har vi
världens bästa stirlingmotor med största uteffekt och
en oöverträffad effektivitet från motorn för både sol
och gas.

utan att energin tas tillvara. Vår lösning gör det möjligt
att utvinna hållbar energi ur denna restgas till ett
pris som många gånger är avsevärt lägre än elpriset
på de flesta marknaderna. Ett tydligt exempel på
fördelarna med vår teknologi är ferrokromindustrin
i Sydafrika (en tredjedel av världsproduktionen).
Det är en industri som är stora konsumenter av el
och som själva producerar stora mängder restgas
som idag bara bränns upp. Med PWR BLOK-400F
blir det möjligt att utvinna el ur denna restgas till
rekordlåga 17 öre per kWh. Det minskar företagens
behov av köpt el från nätet och därmed deras
totala koldioxidutsläpp. I Sydafrika produceras idag
huvudparten av all el med fossila bränslen med stora
koldioxidutsläpp som följd. Vår teknik bidrar här till en
kraftig minskning av koldioxidutsläppen.

Vi har även jobbat intensivt med att anpassa
motorn för volymtillverkning i samarbete med
vår produktionspartner Sibbhultsverken. Vi
erbjuder marknaden en effektiv motor med låga
underhållskostnader. Vi står väl rustade för en
produktion där styckkostnaden per motor kommer att
sjunka snabbt vid serieproduktion.
För att möta solenergins akilleshäl har vi också jobbat
hårt med utveckling av hybridteknik. 2016 lanserade
vi en solhybridsmotor där man kan kombinera
solvärme med annan bränslebaserad uppvärmning i
samma enhet. Detta innebär att Ripasso Energy har
en lösning som möjliggör leverans av klimatsmart
elektricitet när kunden faktiskt behöver den. Inte
endast när solen lyser. Vi är ensamma i världen om
hybridiseringsfunktionaliteteten för stirlingmotorn och
lämnade våren 2017 in patentansökan för tekniken.

Helt nyligen (10 november 2017) tillkännagav vi
också att vi tecknat en avsiktsförklaring med en
ferrokromproducent i Sydafrika rörande försäljning
av sju stycken PWR BLOK 400-F. Det potentiella
ordervärdet uppgår till 3 766 000 EUR med 12
månaders leveranstid. Detta är första tydliga tecknet
på att Ripasso Energy nu går in i en ny fas där
försäljning och produktion kommer ta en större andel
av vår tid i anspråk.

I september 2017 lanserade vi en ny
containerbaserad lösning – PWR BLOK 400-F. I
denna används vår stirlingmotor för att utvinna energi
från rest- och fackelgaser. Globalt bränns (facklas)
det bort restgas varje år med ett energiinnehåll
motsvarande hela Afrikas elkonsumtion. Det görs

Vi står mycket bra rustade inför denna fas. En
förutsättning för att nå affärsmässig framgång på
elmarknaden är självfallet priset. Lika självklart viktigt
idag är att denna produceras på ett klimatsmart
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och hållbart sätt. Att produktionen inte bidrar till att
öka det globala CO2 utsläppet. Vi är stolta över att
Ripasso Energy kan leverera hållbar energi som bidrar
till att reducera koldioxidutsläppen till ett pris som är
rekordlågt för klimatsmart el.

blåser? Konsumenternas behov av el finns ju där
hela tiden, även när det är mörkt, vindstilla eller
”fel” årstid. Lagring och transmission är kostsamt
och komplicerat. Ripasso Energy har idag tekniken
och lösningarna för att kunna leverera hållbar el
när och var kunden behöver den och till mycket
konkurrenskraftiga priser jämfört med andra tekniker.

En tredje viktig faktor för marknadsframgång idag
är att elen som produceras finns tillgänglig där och
när som konsumenten faktiskt behöver den. Detta är
kanske Ripasso Energy’s största styrka. Utbyggnaden
av förnyelsebara energikällor som vind och solkraft
har ökat kraftigt det senaste decenniet. Dessa har
dock sina uppenbara begränsningar och svagheter.
Vad gör man när solen inte lyser eller vinden inte

Därför är det med stor optimism och framtidstro som
vi på Ripasso Energy ser på framtiden. Vi har sedan
starten 2008 drivits av övertygelsen om att vi kommer
att skriva svensk industrihistoria och vi hoppas att ni
vill fortsätta vara med och göra det tillsammans med
oss.

Om Ripasso Energy
Ripasso Energy grundades 2008 av Gunnar Larsson, tidigare VD på Kockums AB. Från dem
säkrades samma år en licens, vilket gav oss möjligheten att bygga upp en egen kompetens
kring stirlingteknologin. Under 2012 påbörjades byggnationen av en referensanläggning
i Sydafrikas Kalahariöken och i november 2012 kunde vi i denna demonstrera en
världsledande effektivitet för konvertering av solenergi till elektricitet om 32 procent. 2013
togs beslutet om att ut börja utveckla en solhybrid där vi kan kombinera solvärme med
bränslebaserad uppvärmning av stirlingmotorn, vilket möjliggör leverans av elektricitet under
dygnets alla timmar. Under de mörka och molniga timmarna kan solen kompletteras med i
stort sett de flesta tillgängliga gas- eller vätskeformiga bränslen, såsom exempelvis biogas,
naturgas, etanol och dylikt. 2017 lanserades PWR BLOK, en unik containerbaserad lösning
med vår stirlingteknologi som möjliggör förbränning av restgas inom industrin. PWR BLOK
medför samma klimateffekt som 100 % förnyelsebar produktion till 17 öre / kWh och ger ett
betydande bidrag till mindre CO2-utsläpp.
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Villkor och anvisningar
Den 1 november 2017 beslutade styrelsen i Ripasso Energy AB (org.nr 556760-6602), med stöd
av bemyndigande från extra bolagsstämma den 27 april 2017, att genomföra en nyemission
med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 18 347 312 aktier och
kan inbringa bolaget 91 736 560,00 kronor vid full teckning. Nyemissionen är garanterad genom
teckningsförbindelser/emissionsgarantier till ett belopp av 58 MSEK.

Avstämningsdag

på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier
benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos
Bolagsverket.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”)
för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i
emissionen är den 30 november 2017. Sista dag för handel i
Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28
november 2017. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive
rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 november 2017.

Handel med BTA samt omvandling till aktier

Handel med BTA äger rum på NGM Nordic MTF från och med
den 4 december 2017 fram till dess att emissionen registrerats
hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker.
Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett
marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från
Euroclear i samband med omvandlingen.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4
december 2017 till och med den 15 december 2017. Styrelsen i
Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att
avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Handel med aktien

Teckningskursen är 5,00 kronor per aktie. Inget courtage
kommer att tas ut.

Aktierna i Bolaget handlas på NGM Nordic MTF. Aktien handlas
under kortnamnet RISE MTF och har ISIN SE0009143993. Efter
det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer
även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.

Teckningsrätter

Företrädesrätt till teckning

Aktieägare i Bolaget erhåller tre (3) teckningsrätter för varje (1)
innehavd aktie. Det krävs tio (10) teckningsrätter för att teckna
en (1) ny aktie. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade
teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot
utan särskild avisering från Euroclear.

Den som på avstämningsdagen den 30 november 2017 är
registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för tio
befintliga aktier teckna tre nya aktier.

Teckningskurs

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på
avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets
räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning
med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt
anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi
avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas
inte ut.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF
under perioden från och med den 4 december 2017 till och
med 13 december 2017. Banker och värdepappersinstitut med
erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och
försäljning av teckningsrätter.
Betalda och tecknade aktier (”BTA”)

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda
förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte
emissionsredovisning utan meddelas separat.

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart
detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter
betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse
Teckningskurs:

5,00 kronor per aktie.

Betalningsperiod:

4 -15 december 2017.

Teckningsförbindelser:

58 mkr i teckningsförbindelser.
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Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå

Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är
förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller
ingen emissionsredovisning.eckning och betalning ska istället
ske enligt instruktioner från förvaltaren.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av
teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens
högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier.
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska
göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av
teckningsrätter” som finns att ladda ned från www.eminova.se.
Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först
erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband
med anmälan! Observera att anmälan är bindande. (Viktig
information om ISK, IPS och kapitalförsäkring under ”Övrigt”)

Teckning med stöd av teckningsrätter,
direktregistrerade aktieägare

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast
den 15 december 2017 i enlighet med något av följande två
alternativ.
1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning
Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas.
Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin.
Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att
teckningen är bindande.

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR (ca
145 000,00 kr) eller mer, ska en kopia på giltig legitimation samt
ifylld KYC-blankett medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan
en juridisk person ska utöver legitimation och KYC även ett giltigt
registreringsbevis som visar behöriga firmatecknare medfölja
anmälningssedeln.

2) Särskild anmälningssedel
Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår
av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex
om teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både
den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit
till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är
anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (EJ REK), via mail
eller fax. Observera att teckningen är bindande.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av
en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt
instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet
VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna
komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan
överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet,
kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier
komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget
meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova
Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29,
email info@eminova.se.

Tilldelning ska ske enligt följande:
I första hand ska tilldelning ske till de som även tecknat aktier
med stöd av teckningsrätter och som på anmälningssedeln
angett detta. Tilldelningen sker pro rata i förhållande till antalet
aktier som sådana personer tecknat i Nyemissionen och i den
mån detta inte kan ske, genom lottning.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta
utanför Sverige
Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte
är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta
bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i svenska
kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den
särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till
Eminova Fondkommission.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält
sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning
sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier
och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som
garanterat emissionen i förhållande till storleken av de ställda
garantiutfästelserna, och i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE8230000000032731703075

Övrigt

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig
och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner
Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt
att deltaga i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA). Dessa aktieägare
kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning
eller någon annan information om nyemissionen.

Angående teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring
I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring,
är en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler
vid nyteckning av aktier. Tecknaren måste kontakta sin bank/
förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/

5

betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett
korrekt sätt kommer leverans av tilldelade aktier inte att kunna
ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd
anmälningssedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att
se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till
angiven depå.

•

Angående leverans av tecknade värdepapper
Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln,
registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar
från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut
eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja
leverans av aktier till investerarens vp-konto eller depå. Eminova
avsäger sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som
kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av
aktier.

•

Offentliggörande av utfallet i emissionen
Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom
ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter
teckningstidens utgång.

•

•

•
•

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att
de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

•

Aktiebok
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av
Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

•

Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras
av svensk rätt.

•

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt,
företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels
av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets
hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

•

Viktig information

•

Denna information finns endast på svenska.

• Eminova Fondkommission AB (”Eminova”) (556889-7887) är

•

•

ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens
tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse
enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och
kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De
kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat
land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt
eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i
sådant land.
Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel
befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja,

•
•
•
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köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren
som utformats för erbjudandet.
Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel
omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och
hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod
framgår av den information som utgivits i samband med
erbjudandet.
Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad
inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att
kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet.
Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning
av värdepapper i erbjudandet.
I den information som utgivits i samband med erbjudandet
framgår de risker som följer med en investering i de
finansiella instrument som avses.
Inbetald likvid förvaras av Eminova på klientmedelskonto för
emittentens räkning.
Emittenten erlägger ca 125 kronor per anmälan.
Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet
med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den
information som utgivits. Priset för de finansiella instrument
som avses framgår av den information som utgivits i samband
med erbjudandet.
Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller
courtage, som kan komma att uppstå i samband med de
finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres
av eller erläggs av Eminova.
Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med
anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen
(1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos
andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.
Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i
telekommunikations- eller posthantering i samband
med teckning genom betalning eller inlämnande av
anmälningssedel.
VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för
anmälan.
Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order
genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per
post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova
Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan
3, 3 TR, 111 46 Stockholm.
Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order
ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller
att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.
Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända
sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23
Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se.
Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på
Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig
domstol.

Teckningskurs

Tilldelning och betalning

4 december - 15 december 2017 kl 15:00.

5,00 kr per aktie

Betalning ska ske i enlighet med uppgift på utskickad avräkningsnota.

Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal aktier i Ripasso Energy AB (publ) till 5,00 kr per aktie:
1 000 aktier (5 000,00 kr)
6 000 aktier (30 000,00 kr)
Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln i det fall anmälan avser ett belopp om EUR 15 000 (ca 145 000,00
2 000 aktier (10 000,00 kr)
8 000 aktier (40 000,00 kr)
kr) eller mer. Utöver detta ska även en så kallad KYC fyllas i och biläggas.
4 000 aktier (20 000,00 kr)
10 000 aktier (50 000,00 kr) Denna kan laddas ned från Eminovas hemsida, alternativt beställas via
e-post eller telefon.
Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som
Annat antal:
styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är fullständig
utan bilagor och lämnas helt utan avseende.
Undertecknad åberopar viss företrädesrätt vid eventuell överteckning
I det fall emissionen blir övertecknad kommer företräde vid tilldelning att ges till de som även tecknat atkier med stöd av teckningsrätter och som på denna
anmälningssedel angett hur många aktier de tecknat med företrädesrätt i denna emission. Om full tilldelning ej kan ske kommer en fördelning att göras och då i
förhållande till det antal aktier som var och en tecknat med företrädesrätt. Åberopa denna subsidiära företrädesrätt genom att fylla i antalet nedan:
Antal aktier tecknade med företrädesrätt:

OBSERVERA ATT OFULLSTÄNDIG ELLER FELAKTIGT IFYLLD ANMÄLNINGSSEDEL LÄMNAS UTAN AVSEENDE

TEXTA TYDLIGT

Namn/Firma
Person/org.nr (10 siffror YYMMDD-XXXX)

-

C/O adress

Adress
Postnr

Ort

Land (om annat än Sverige)

E-postadress (om e-postadress ej finns, ange telefonnummer dagtid)

0

0

|

Bank/förvaltare

Depånummer *

0

* Ange VP-konto ELLER depånummer dit leverans av aktier önskas. I det fall depån eller
VP-kontot 1. är kopplat till en kapitalförsäkring eller 2. är en IPS eller ISK (investeringssparkonto), gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Kontakta er bank/förvaltare och följ
dennes instruktioner för hur teckningen ska gå till. Observera att det inte är säkert att just detta
värdepapper går att förvara i någon av dessa depåtyper. Det är tecknarens ansvar att se till att
teckning sker på sådant sätt att leverans kan ske till angivet VP-konto eller depå.
ANMÄLNINGSSEDELN
SKICKAS VIA POST,
E-MAIL ELLER FAX TILL:

Post

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm

E-mail

Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)

Namnförtydligande

info@eminova.se
(underskriven i original, inskannad eller fotad)

Fax

08-684 211 29

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande, att jag är medveten om att anmälan är bindande, att tilldelning kan komma att reduceras eller
helt utebli, att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen, att jag befullmäktigar Eminova Fondkommission AB att för min räkning verkställa teckning av tilldelade aktier. Observera att investering i aktier är förenat med hög risk.
Viktig information:
• Eminova Fondkommission AB (”Eminova”) (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektio
nens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarkna
den.
• Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sveri
ge. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan
bestämmelse i sådant land.
• Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller
teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.
• Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsälj
ningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudan
det.
• Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundka
tegorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet.
• I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finan
siella instrument som avses.
• Inbetald likvid förvaras av Eminova på klientmedelskonto för emittentens räkning.
• Emittenten erlägger ca 125 kronor per anmälan.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den
information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i
samband med erbjudandet.
Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de
finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova.
Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen
(1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar
med.
Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning
genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel.
VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per
post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksga
tan 3, 3 TR, 111 46 Stockholm.
Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersätt
ning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.
Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23
Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se.
Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig
domstol.

OBSERVERA ANMÄLNINGSSEDELN MASKINLÄSES, TEXTA DÄRFÖR TYDLIGT

O B S E R V E R A

VP-kontonummer *

OBSERVERA ANMÄLNINGSSEDELN MASKINLÄSES, T

Teckningstid

|

Anmälningssedel för teckning av aktier, utan stöd av teckningsrätter, i Ripasso Energy AB (publ)

OBSERVERA ANMÄLNINGSSEDELN MASKINLÄSES, TEXTA DÄRFÖR TYDLIGT

Teckning utan stöd av teckningsrätter

TEJPA HÄR

VIK HÄR

EMINOVA FK AB
SVARSPOST
20625908
110 07 STOCKHOLM

TEJPA HÄR

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot

