Inbjudan till
teckning av aktier i
Synthetic MR AB (publ)

SyntheticMR - SyMRI®
SyntheticMR har utvecklat SyMRI, en programvara som effektiviserar och förbättrar
undersökningar med MR1. Snabbare arbetsflöde och kliniska mätvärden sparar resurser för
sjukvården och ger ett bättre beslutsunderlag för radiologen.
SyMRI ger stora fördelar inom MR-diagnostiken. Programvaran effektiviserar användning av MRkameror samt analys av MR-bilder i eftersystem som PACS (Picture Archiving and Communication
System). Genom att förkorta tiden per patient för en MR-undersökning, sparas resurser och
kostnader för sjukvården. Samtidigt produceras kvantitativa MR-bilder vilka ger ett effektivare och
bättre beslutsunderlag. Med kliniska mätvärden kan radiologen på ett enkelt sätt beräkna volymer,
t.ex. av hjärnan som helhet, eller av tumörer och andra förändringar. SyMRI framställer även
mätvärden som ger information om vävnadens egenskaper i olika sjukliga förändringar i hjärnan.
Detta förbättrar det diagnostiska underlaget och ger ett stort mervärde för att skapa goda
förutsättningar för SyMRI på en bred och global marknad.

Bakgrund och motiv till emissionen
Som meddelades i augusti har SyntheticMR ingått ett licensavtal med den ledande MR-tillverkaren
som tidigare har utvärderat SyMRI. Licensavtalet ger licenstagaren rätt att sälja en kundanpassad
version av SyMRI-teknologin till sina kunder på en global marknad.
Syftet med nyemissionen är i huvudsak att stärka organisationen inför leverans i enlighet med det
licensavtal som tecknats samt för att skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad
marknadsintroduktion. SyntheticMR bedömer att detta avtal också lägger grunden för en bredare
lansering av SyMRI på den globala MR-marknaden, vilket medför behov av förstärkningar i
organisationen.
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magnetisk resonanstomografi (MR eller MRI på engelska).
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VD har ordet
Som jag hade nöjet att berätta i rapporten för första halvåret 2014 har vi nu ett licensavtal på plats
med en ledande MR-tillverkare. Avtalet ger vår partner rätt att sälja en kundanpassad version av
SyMRI direkt till sina kunder på en global marknad.
Avtalet med MR-tillverkaren är en mycket viktig milstolpe i företagets utveckling. Genom avtalet
når vi nu en global marknad på kortast möjliga tid, vilket är en framgångsfaktor för att uppnå en
stark marknadsposition med SyMRI. Marknadspositionen kommer att stärkas i takt med MRtillverkarens introduktion av produkten på marknaden. Detta borgar för en positiv
försäljningsutveckling för bolaget som helhet och på sikt ett positivt kassaflöde i bolaget.
Med detta som bakgrund har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission om 15 MSEK, vilket
har godkänts vid en extra bolagsstämma. SyntheticMR är inne i en fas där vi behöver rusta
organisationen för att klara de åtaganden och leveranser som detta avtal medför. Kapitaltillskottet
kommer därför att användas för att stärka organisationen samt minimera resursrelaterade risker.
Utöver detta kommer kapitaltillskottet också förbättra våra förutsättningar att ta till vara på
ytterligare affärsmöjligheter som vi ser tillsammans med andra aktörer på MR-marknaden.
SyMRI är en produkt som hör hemma på en global marknad och det avtal vi nu har tecknat lägger
grunden för en bred, internationell lansering av produkten. Nyemissionen är ett viktigt led i detta
för att skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad marknadsintroduktion tillsammans med
partnern.
Stefan Tell
VD Synthetic MR AB (publ)
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Händelser under 2014
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SyntheticMR ingick i augusti ett licensavtal med den ledande MR-tillverkare som tidigare har
utvärderat SyMRI®, vilket ger licenstagaren rätt att sälja en kundanpassad version av SyMRIteknologin direkt till sina kunder globalt.
I maj ingick SyntheticMR ett kommersiellt avtal med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som
bedriver framstående forskning inom multipel skleros (MS)
På årsstämman den 6 maj utsågs Reidar Gårdebäck till ny styrelseledamot.
SyMRI har installerats för initial utvärdering på ett barnsjukhus i USA för att utvärdera
möjligheten att effektivisera MR-undersökningar för barn. Långa undersökningstider är ett
problem inom barnsjukvården då patienten kan behöva sövas för att ligga tillräckligt stilla under
undersökningen.
SyntheticMR har ingått ett kommersiellt avtal med Karolinska Universitetssjukhuset och
Karolinska Institutet. SyMRI NEURO, kommer initialt att användas av universitetssjukhuset i
forskningsprojekt om neurologiska sjukdomar.
King Faisal Specialist Hospital & Research Center (KFSHRC) i Saudiarabien har genom avtal med
SyntheticMRs samarbetspartner Sectra, valt att installera SyMRI IMAGE och SyMRI NEURO.
Detta är den första installationen av SyMRI i mellanöstern och samtidigt en milstolpe för ett
fortsatt gynnsamt samarbete med Sectra.

Vision och strategi
SyntheticMRs vision är att vara en föregångare i att skapa ett paradigmskifte inom MR. Detta
genom att erbjuda läkaren både bättre beslutsstöd och ett snabbare arbetsflöde för ökad
patientgenomströmning och en bättre behandlingsupplevelse för patienten. På så sätt ökar
effektiviteten på kundernas kliniker och därmed genereras långsiktigt god lönsamhet för Bolaget
och dess aktieägare.
Bolagets kärnkompetens består i att utveckla och kommersialisera produkter baserade på den
senaste forskningen inom området. Utveckling och kommersialisering sker i nära samarbete med
utvalda, ledande kliniker och sjukhus för att säkerställa att de produkter som tas fram svarar mot
marknadens behov och krav.
Marknadspotential och försäljningsstrategi
SyMRI lanseras som ett tilläggssystem, en så kallad plug-in, eller fristående programvara till MRsystem eller PACS. Produkten har en stor marknadspotential då den kan integreras i både befintliga
och nya system på dessa marknader.
Den globala MR-marknaden uppskattas till omkring 5 miljarder USD 2014, varav de fyra ledande
aktörerna på marknaden, Siemens, GE Healthcare, Philips och Toshiba, tillsammans har ca 70
procents marknadsandel. Med en årlig tillväxt på omkring 6 procent förväntas marknaden vara
värd ca 6 miljarder USD år 2018 (Companies and Markets 2013).
I augusti 2014 meddelade SyntheticMR att man tecknat licensavtal med en ledande MR-tillverkare
som tidigare utvärderat SyMRI, i linje med det mål som bolaget har att etablera samarbete med
MR-tillverkare och därmed nå ut till en bredare och global marknad.
PACS-system säljs idag för omkring 4 miljarder USD globalt och förväntas nå 6 miljarder USD år
2018 med en årlig tillväxt på omkring 9 procent (Global Industry Analysts 2013). Utöver de stora
MR-tillverkarna, som även erbjuder PACS-lösningar, finns företag som Fuji, Agfa, Carestream,
McKesson och Sectra. Inom denna marknad har SyntheticMR i nuläget ett samarbete med Sectra.
Utöver dessa försäljningskanaler bedriver SyntheticMR direktförsäljning till slutkund för att öka
omsättningen ytterligare och samtidigt är detta en viktig kanal för att knyta till sig flera
internationellt erkända referenskunder. Under året har avtal tecknats med Sahlgrenska
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universitetssjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset där studier utförs rörande bland annat
demens och hydrocefalus.
SyMRI® – Tidseffektivisering och objektivt beslutsunderlag
Fördelarna med MR är många. Till skillnad från röntgen, PET och SPECT utsätts inte patienten för
joniserande (radioaktiv) strålning, och tekniken ger dessutom en oftast överlägsen bildkvalitet. Att
undersökningen tar lång tid anses dock vara en nackdel och en begränsning för MR idag. Detta på
grund av påfrestningen för patienten, men även på grund av den höga kostnaden då endast ett
fåtal patienter kan undersökas per dag.
SyntheticMR har utvecklat SyMRI, en programvara som effektiviserar och förbättrar
undersökningar med magnetisk resonanstomografi (MR eller MRI på engelska). Snabbare
arbetsflöde och kliniska mätvärden sparar resurser för sjukvården och ger ett bättre
beslutsunderlag för radiologen.
Två versioner
SyMRI är CE-märkt och därmed regulatoriskt godkänd för kliniskt bruk i Europa i två versioner,
SyMRI IMAGE och SyMRI NEURO.
SyMRI IMAGE är dedikerad till att optimera arbetsflödet och korta scan-tiden med hjälp av
syntetisk MR. Detta möjliggör upp till en halvering av undersökningstiden, för att erhålla de
vanligaste MR-bilderna (T1W, T2W och Flair), vilket leder till att fler patienter kan undersökas på
en dag. Inställningarna på MR-kameran kan också justeras i efterhand, något som annars inte är
möjligt att göra idag. Detta minskar risken att behöva återkalla patienten om undersökningen inte
resulterade i tillräckligt bra bilder och ställer samtidigt lägre krav på erfaren personal som
genomför undersökningarna.
SyMRI NEURO möjliggör automatisk vävnadsbestämning av hjärnan för karaktärisering och
mätning av olika typer av hjärnvävnad. Detta producerar kvantitativ information som ger läkaren
ett objektivt beslutsstöd. Automatisk bestämning sker av interkranial volym, total hjärnvolym, vit
vävnad, grå vävnad och cerebrospinalvätska (vätska som finns i hjärna och ryggmärg). Man kan
även skilja ut vävnad som avviker från frisk vävnad. Med hjälp av intuitiva verktyg kan läkaren
märka ut och mäta t.ex. MS-plack (Multipel Skleros), tumörvolym eller ventrikelvolym. Genom
kvantitativ information förbättrar SyMRI NEURO möjligheten till korrekt uppföljning av patienter
med neurodegenerativa sjukdomar.
Uppföljning av MS-patienter
SyMRI NEURO används sedan 2011 vid Umeå universitetssjukhus för uppföljning av
behandlingseffektivitet vid MS. Efter framgångsrik användning i Umeå har Västerbottens läns
landsting valt att köpa in SyMRI även till sjukhusen i Skellefteå och Lycksele. Forskningssamarbete
kring MS pågår även med Örebro universitet.
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Erbjudandet
Extra bolagsstämma i SyntheticMR beslutade den 26 september 2014 att godkänna styrelsens
beslut från 2 september 2014 att genom företrädesemission öka Bolagets aktiekapital med högst
128 128,188 SEK genom nyemission av högst 577 154 aktier envar med ett kvotvärde om 0,222 SEK
till en teckningskurs om 26,00 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen.
Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 15 006 004,00 SEK.
Företrädesrätt till teckning
De som på avstämningsdagen den 3 oktober 2014 var registrerade som aktieägare i SyntheticMR
äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie, erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav
av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear Sweden”) för fastställande av vem som ska
erhålla teckningsrätter i emissionen är den 3 oktober 2014. Sista dag för handel i Bolagets aktie
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 september 2014 och första dag exklusive rätt att
erhålla teckningsrätter är den 1 oktober 2014.
Teckningsrätter
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som är registrerad som
aktieägare på avstämningsdagen den 3 oktober 2014 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig
aktie. För teckning av en (1) ny aktie erfordras sex (6) teckningsrätter.
För att inte värdet på erhållna teckningsrätter ska gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna
aktier med stöd av teckningsrätter i SyntheticMR senast den 23 oktober 2014 eller sälja
teckningsrätterna senast den 20 oktober 2014.
Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 9 oktober – 20 oktober
2014.
Teckningskurs
De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 26,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Teckningstid
Teckning av aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 9 oktober – 23
oktober 2014.
Observera att teckning av aktier ska ske senast kl. 15.00 den 23 oktober 2014. Efter
teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde.
Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från Euroclear Sweden, att
avregistreras från aktieägarens VP-konto.
Styrelsen för SyntheticMR äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och
betalning kan ske. Meddelande om detta kommer i så fall att ske senast den 23 oktober 2014,
genom pressmeddelande på Bolagets hemsida. Styrelsen i SyntheticMR har inte förbehållit sig
rätten att dra in erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är inte heller möjligt att dra tillbaka
erbjudandet efter det att handel med värdepappren inletts.
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Information till direktregistrerade aktieägare
De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda
aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi, anmälningssedel
samt investeringsdokument innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen. Av den
förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det
hela antalet aktier som kan tecknas.
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare m.fl.
erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som
redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer ej att skickas ut.
Information till förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ej
emissionsredovisning, dock utsändes särskild anmälningssedel och investeringsdokument
innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen. Teckning och betalning ska ske i
enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.
Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter – direktregistrerade aktieägare
Anmälan om teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning.
Betalning ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast den 23 oktober 2014. Observera
att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningssedlar som
sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdagen.
Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:
1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska
den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden användas som underlag för anmälan om
teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln I ska därmed inte användas. Inga tillägg
eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.
2. Särskild anmälningssedel I
I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att
utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från
Euroclear Sweden, ska särskild anmälningssedel I användas. Anmälan om teckning genom
betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln I.
Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden ska därmed inte användas. Särskild
anmälningssedel I kan beställas från Sedermera Fondkommission via telefon eller e-post.
Ifylld särskild anmälningssedel I ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda på nedanstående
adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 23 oktober 2014. Endast en anmälningssedel per
tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna.
Ofullständigt eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel I kan komma att lämnas utan avseende.
Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer SyntheticMR
att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.
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Teckning utan stöd av teckningsrätter
Teckning av aktier utan företräde ska ske under samma period som teckning av aktier med
företrädesrätt, det vill säga från och med den 9 oktober – 23 oktober 2014. Anmälan om teckning
utan stöd av teckningsrätter ska göras på avsedd särskild anmälningssedel II som finns bifogad i
detta investeringsdokument. Sådan anmälningssedel kan även erhållas från Sedermera
Fondkommission på nedanstående adress, telefonnummer eller på Sedermera Fondkommissions
hemsida (www.sedermera.se), på Bolagets hemsida (www.syntheticmr.com), eller på AktieTorgets
hemsida (www.aktietorget.se).
Ifylld anmälningssedel ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda på nedanstående adress, fax
eller e-post senast kl. 15.00 den 23 oktober 2014. Endast en anmälningssedel per tecknare
kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna.
Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan
är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer SyntheticMR att
ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning ska ske i
enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter
avslutad teckningstid och betalning ska ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats
några aktier får inget meddelande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:
Sedermera Fondkommission
Emissionstjänster
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm

Fax:
E-post:

+46 (0)431 - 47 17 21
nyemission@sedermera.se

Tilldelning för teckning utan stöd av teckningsrätter
För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen
för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan
stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.
I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana
tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var
aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt
ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för
teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra
som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt
ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i
den mån detta inte kan ske, genom lottning.
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Aktieägare bosatta utanför Sverige
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna aktier i emissionen kan
vända sig till Sedermera Fondkommission på ovanstående telefonnummer för information om
teckning och betalning.
Observera att erbjudandet enligt Bolagets investeringsdokument inte riktar sig till personer som är
bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande
förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Betalning från utlandet ska erläggas till Sedermera Fondkommissions bankkonto hos Swedbank:
BIC: SWEDSESS
IBAN nr: SE78 8000 0816 9591 4651 2679
Betalda tecknade aktier (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt
innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse
att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har skett på tecknarens VP-konto. Observera att
aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär
delges information från respektive förvaltare.
Handel med betald tecknad aktie (BTA)
Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 9 oktober 2014 fram till dess att
Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av november
2014.
Leverans av aktier
BTA kommer att ersättas av aktier så snart emissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter
denna registrering kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan
särskild avisering. I samband med detta beräknas de nyemitterade aktierna bli föremål för handel
på AktieTorget.
Handel med aktier
Bolagets aktie är upptagen till handel på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet SYNT och
ISIN-kod SE0005454865. De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på
AktieTorget. En handelspost omfattar en (1) aktie.
Rätt till utdelning
Vinstutdelning för de nya aktierna ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter
aktiens registrering i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.
Emissionsresultatets offentliggörande
Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på Bolagets och
AktieTorgets respektive hemsida (www.syntheticmr.com samt www.aktietorget.se), vilket
beräknas ske under vecka 44, 2014.
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Emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission.
Övrigt
Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga
fysiska eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna nyemission.
Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:
Synthetic MR AB (publ)
Tel:
+46 (0) 76 119 19 83
E-post:
info@syntheticmr.com

Sedermera Fondkommission
Tel:
+46 (0)431 – 47 17 00
E-post:
nyemission@sedermera.se

Investeringsdokument finns tillgängligt via Bolagets hemsida (www.syntheticmr.com), AktieTorgets
hemsida (www.aktietorget.se) samt Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se).
Investeringsdokument kan även erhållas kostnadsfritt från SyntheticMR.

Detta investeringsdokument har inte granskats, godkänts eller registrerats av Finansinspektionen.
Erbjudandet är undantaget från prospektskyldighet enligt lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument då det totala emissionsbeloppet är mindre än 2,5 MEUR, vilket är gränsen för
undantag enligt nya regler för prospekt gällande från och med 1 juli 2012.
Hänvisning till memorandum
Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för Synthetic MR AB
(publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med SyntheticMRs verksamhet
och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig
information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns
tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida (www.syntheticmr.com) och tillhandahålls även
kostnadsfritt från Bolaget via info@syntheticmr.se.
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Särskild anmälningssedel II

Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter i Synthetic MR AB (publ)
Skickas till:
Sedermera Fondkommission
Emissionstjänster
Importgatan 4
262 73 Ängelholm

Alternativt till:
Fax:
+46 (0) 431-47 17 21
E-post: nyemission@sedermera.se
(inscannad anmälningssedel)

Teckningstid:
Teckningskurs:
Betalning:

För ytterligare information kontakta Sedermera Fondkommission
Tel: + 46 (0) 431 – 47 17 00

9 – 23 oktober 2014
26,00 SEK per aktie
Avräkningsnotor är beräknade att skickas
ut snarast efter avslutad teckningstid och
betalning skall ske senast fyra bankdagar
därefter.

OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå

Särskild anmälningssedel II skall användas av den som önskar anmäla sitt intresse för tilldelning utan stöd av teckningsrätter (utan
företrädesrätt) i Synthetic MR AB:s (publ), org.nr 556723-8877, företrädesemission. För fullständig information se investeringsdokumentet
utgivet av styrelsen i Synthetic MR AB (publ) i oktober 2014.
Anmälningssedel skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 23 oktober 2014. Endast en anmälningssedel per tecknare
kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan
komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.
Enligt villkoren i investeringsdokumentet, utgivet av styrelsen i Synthetic MR AB (publ) i oktober 2014, tecknar undertecknad
härmed aktier utan stöd av teckningsrätter:
Antal aktier:

st aktier i Synthetic MR AB (publ) till teckningskursen 26,00 SEK per aktie.

VP-konto eller depå dit tilldelade betalda tecknade aktier (BTA) skall levereras (ange endast ett alternativ):
VP-konto/Servicekonto

0

0

Depånummer

0
Bank/Förvaltare

Kryssa/fyll i korrekt alternativ nedan:
Jag/vi har nyttjat ………………………….. (antal teckningsrätter) för teckning av aktier genom följande
depå/VP-/ISK-/KF-konto ………………………………………............................................................. (ange kontonr och bank).
Jag/vi har inte tecknat med stöd av teckningsrätter i Synthetic MR AB:s (publ) företrädesemission.
Har Ni för avsikt att teckna aktier genom en depå kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK)?
Vänligen kontakta Er förvaltare för mer information om teckningsförfarandet.
Namn och adressuppgifter:
Efternamn/Firma

Tilltalsnamn

Person-/Organisationsnummer

Gatuadress, box eller motsvarande
Postnummer

Ort

Telefon dagtid/mobiltelefon

E-post

Ort och datum

Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:












Att jag har tagit del av investeringsdokument och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det aktuella finansiella
instrumentet;
Att jag har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar i investeringsdokument;
Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln;
Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera Fondkommission och tecknaren avseende denna teckning;
Att jag är medveten om att Sedermera Fondkommission inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag
tecknar för;
Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller
andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt;
Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen;
Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission att för undertecknads räkning
verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av investeringsdokumentet utgivet av styrelsen i Synthetic MR AB (publ) i oktober
2014;
Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel;
Att tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel inte kan garanteras;
Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera Fondkommission för administration av
detta uppdrag. Uppgifterna kan även komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar. Personuppgifter lagras
och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.
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