
 

Kun én blanket pr. ordregiver.   
Tegningsordre kan også afgives elektronisk via ordregivers eget kontoførende pengeinstituts handelsplatform eller via 
Nordnet AB’s danske hjemmeside: www.nordnet.dk, jf. Virksomhedsbeskrivelsens punkt 9.25.1 og 9.25.3. 
  

Tegningsblanket 
 
Bindende ordre om tegning af Aktier i Scandinavian Medical Solutions A/S, CVR-nummer 39901749. 
 

Udbud af Nye Aktier i Scandinavian Medical Solutions 
A/S   
Udbud af mellem 5.400.000 styk Aktier og 6.000.000 
styk Aktier à nominelt DKK 0,04.  
 
Udbudsperiode  
Den 13. oktober 2021 kl. 09.00 til den 26. oktober 
2021 kl. 23.59 (dansk tid) begge dage inkl. 
 
Udbudskurs  
Udbudskursen er DKK 5,00 pr. Aktie à nominelt DKK 
0,04.  
 
Første handelsdag 
Ved gennemførelse af Udbuddet forventes Første 
handelsdag at være den 3. november 2021.  
 

Virksomhedsbeskrivelse  
Virksomhedsbeskrivelsen er dateret den 12. oktober 
2021. Virksomhedsbeskrivelsen er offentliggjort på 
Nasdaq First North Growth Market Denmarks 
hjemmeside: 
http://www.nasdaqomxnordic.com/nyheder/ 
selskabsmeddelelser og Selskabets hjemmeside: 
www.scandinavian-medical.com/pages/investors, 
efter at Nasdaq Copenhagen A/S har accepteret 
optagelsen af Selskabets Aktier til handel under 
forudsætning af gennemførelsen af Udbuddet samt 
opfyldelse af Nasdaq First North Growth Markets krav 
til antallet af kvalificerede aktionærer og Free Float.  
 
ISIN-kode  
Permanent:  DK000061675006. 
Midlertidig:  DK000061675196. Al handel i denne 
kode sker for investors egen regning og risiko. 
 

 
Ordregiver skal udfylde en blanket for hvert VP-depot, som ønskes benyttet til tegning af Aktier. 
 
Tegningsordrer skal afgives ved indlevering af tegningsblanketten til ordregivers eget kontoførende pengeinstitut i 
udfyldt og underskrevet stand i så god tid, at det kontoførende pengeinstitut har mulighed for at behandle og 
videresende ordren, så den er Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland i hænde senest den 26. oktober 2021 
kl. 23.59 (dansk tid). Der kan kun afgives én tegningsblanket pr. depot i VP Securities A/S. Der skal minimum tegnes 760 
styk Aktier svarende til DKK 3.800 pr. tegningsordre. Overstiger de samlede tegningsordrer antallet af Udbudte Aktier, 
vil der ske reduktion af tegningsordrerne i overensstemmelse med det i Virksomhedsbeskrivelsen under punkt Fejl! 
Henvisningskilde ikke fundet. anførte. Dog vil der ikke reduceres til mindre end 760 Aktier (Minimumstegningen) pr. 
investor. 
 
På vilkår, som anført i Virksomhedsbeskrivelsen, dateret den 12. oktober 2021, afgiver jeg/vi herved tilbud om tegning 
af Aktier i Scandinavian Medical Solutions A/S. Jeg/vi anerkender og accepterer samtidig, at et af mig/os afgivet tilbud 
om tegning udgør et ønske om at tegne aktier i Selskabet, og at hverken Selskabet eller Certified Adviser kan give nogen 
sikkerhed for, at jeg/vi tildeles Nye Aktier i forbindelse med allokeringen. 
 
Jeg/vi accepterer, at Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland kan kræve oplysninger om mit/vort navn og 
adresse samt er berettiget til at videregive denne information til Scandinavian Medical Solutions A/S. Jeg/vi forpligter 
os til at betale modværdien af de tildelte Nye Aktier.  
 
Jeg/vi erklærer samtidig, at jeg/vi er bekendt med indholdet i Virksomhedsbeskrivelsen dateret den 12. oktober 2021 
og de deri nævnte risici. 
 
Jeg/vi erklærer, at informationen i tegningsblanketten kan distribueres mellem Nordea Danmark, filial af Nordea Bank 
Abp, Finland, Scandinavian Medical Solutions A/S samt Norden CEF A/S som rådgivere og mit eget pengeinstitut. 

https://www.nordnet.dk/dk
http://www.nasdaqomxnordic.com/nyheder/%20selskabsmeddelelser
http://www.nasdaqomxnordic.com/nyheder/%20selskabsmeddelelser
http://www.scandinavian-medical.com/pages/investors


 

 
Tegningsønsker fra DKK 250.005,00 
 
1. Antal Aktier: Jeg/vi ønsker at tegne _______________ styk Aktier til DKK 5,00 pr. Aktie.  
Eller 
2. Beløb: Jeg/vi ønsker at tegne Aktier for DKK: __________________  
 
Tegningsønsker til og med DKK 250.000,00 
 
1. Antal Aktier: Jeg/vi ønsker at tegne __________ styk Aktier til DKK 5,00 pr. Aktie (min. 760 styk).  
Eller 
2. Beløb: Jeg/vi ønsker at tegne Aktier for DKK: __________________ (min. DKK 3.800). 
 
VP-konto og depot nr. 
 

VP-kontoførende institut (navn)1  

VP-konto / depot nr.1  

Reg.nr. og kontonummer til afregning1  

1)  VP-konto / depot nr. og afregningskonto skal være i samme pengeinstitut. 

 
Personlige oplysninger 
 

Navn  

CPR/CVR-nr.  

Gade  

Postnr. og by  

Telefon  

E-mail  

 
Underskrift ___________________________________Dato_______/_______-2021                                                 
 
Eventuelt firmastempel 
 
 
 
 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en e-mail til Selskabets CEO, Jens Krohn: investor@scandinavian-
medical.com eller Selskabets Certified Adviser, Norden CEF A/S, John Norden: jn@nordencef.dk eller telefon (+45) 20 
72 02 00. 
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