ODICO A/S TEGNINGSBLANKET (UDEN TEGNINGSRETTER)
HVEM KAN BRUGE DENNE BLANKET
Denne blanket KAN benyttes af alle, som ønsker at
afgive bindende tegningsordre på nye aktier til
udbudsprisen før udløbet af tegningsperioden og uden
brug af tegningsrettigheder

Denne blanket KAN IKKE bruges, hvis du ønsker at
tegne nye aktier gennem udnyttelse af tegningsretter.
I så fald skal du tegne via din bank, hvor du har Odico
aktier og/eller tegningsretter i depot.

INFORMATION OM TEGNINGEN:
Det er kun tegning på baggrund af tegningsretter, der
giver sikkerhed for fuld allokering. Indsendelse af
blanketten under tegnings-perioden garanterer ikke
fuld allokering. Ved overtegning sker allokeringen
efter et fordelingsprincip fastlagt af Odicos
bestyrelse med præferencer for aktionærer.

Offentliggørelse og betaling/levering:
Offentliggørelse af emissionsresultatet sker
forventeligt den 30. marts 2021 med efterfølgende
meddelelse til alle tegnere om allokering via egen
bank. Afvikling af allokerede aktier sker på valørdag,
den 6. april 2021.

BINDENDE TEGNINGSORDRE:
På de vilkår og betingelser som fremgår af
selskabsmeddelelse #36 fra Odico A/S den 9. marts
2021 afgiver jeg/vi hermed bindende tegningsordre på
nye aktier i Odico A/S. Jeg forpligter mig til at betale et
beløb svarende til de allokerede aktier til
udbudsprisen.

Jeg bekræfter, at jeg har læst og forstået den givne
information herunder afsnit om risici og accepterer at
A/S Arbejdernes Landsbank kan kræve information
vedrørende mit navn, adresse m.v. og har ret til at
videregive dette til Odico, Certified Advisor, Gemstone
Capital og investorernes bank eller omvendt.

Udbuddet
Udsteder:
Tegningsperiode:
Udbuddet:
Udbudspris:
ISIN kode:

Odico A/S, Oslogade 1, 5000 Odense C
15. marts 2021 at 09:00 (CET) til
26. marts 2021 17.00 (CET) NB: SE NEDERST
Op til 4.469.697 nye aktier,
á nominelt DKK 0,05 hver.
DKK 9,35 pr ny aktie a nominelt DKK 0,05.
Permanent: DK0061031036
Midlertidig: DK0061536158

RESERVERET FOR DIN BANK
Reg. Nr.:
CD-ident.:

Dato/tlf.:

Din information (BEDES UDFYLDT)
Navn:
Adresse
(Vej, by, postnummer):
Telefon:

Eksisterende aktionær?
JA/NEJ [blank = Nej]

VP depotnummer:
Navn på bank
og bankkonto:
Din tegning (BEDES UDFYLDT OG UNDERSKREVET)
Antal nye aktier a nominelt
DKK 0,05:
eller angiv det beløb du
ønsker at tegne for i DKK:
Underskrift:

Dato/Sted

VIGTIGT: Tegningsblanketten skal være udfyldt, underskrevet og modtaget af din egen bank i så god tid,
at din bank kan nå at levere ordren til A/S Arbejdernes Landsbank senest den 26. marts kl. 17:00.

