Kun én blanket pr. depot.

Tegningsblanket
Bindende ordre om tegning af aktier i BactiQuant
A/S, CVR-nummer 24231712.

Ordregiver skal udfylde en blanket for hvert VPdepot, som ønskes benyttet til tegning af Aktier.

Udbud af Nye Aktier i BactiQuant A/S
Udbud af mellem 4.324.324 styk Nye Aktier og
4.864.865 styk Nye Aktier à nominelt DKK 0,05 (før
udnyttelse af den Betingede Salgsret).

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 Danske Bank A/S i
hænde senest den 28. januar 2021 kl. 23:59 (dansk
tid). Der kan kun afgives én tegningsblanket pr.
depot i VP Securities A/S. Der skal minimum tegnes
680 styk Nye Aktier svarende til et tegningsbeløb på
DKK 3.774 pr. tegningsordre. Overstiger de samlede
tegningsordrer antallet af Udbudte Aktier, vil der
ske reduktion af tegningsordrerne i
overensstemmelse med det i
Virksomhedsbeskrivelsen under punkt 8.26 anførte.
Dog vil der ikke reduceres til mindre end 680 Aktier
(minimumstegningen) pr. investor.

Udbudsperiode
Den 15. januar 2021 kl. 09:00 til den 28. januar 2021
kl. 23:59 (dansk tid) begge dage inkl.
Udbudskurs
Udbudskursen er DKK 5,55 pr. Ny Aktie à nominelt
DKK 0,05.
Første handelsdag
Ved gennemførelse af Udbuddet forventes første
handelsdag at være den 5. februar 2021.
Virksomhedsbeskrivelse
Virksomhedsbeskrivelsen er dateret den 13. januar
2021. Virksomhedsbeskrivelsen er offentliggjort på
Nasdaq First North Growth Market og på Selskabets
hjemmeside: www.bactiquant.com/investors, efter
at Nasdaq Copenhagen A/S har accepteret
Optagelsen af Selskabets Aktier til handel på
Nasdaq First North Growth Market Denmark på
betingelse af, at Udbuddet gennemføres, og at
Nasdaq First North Growth Markets krav til antallet
af kvalificerede investorer og størrelsen af Free Float
er opfyldt.
ISIN-kode
Permanent: DK0061417730.
Midlertidig: DK0061417813. Al handel i denne kode
sker for investorernes egen risiko og regning.

På vilkår, som anført i Virksomhedsbeskrivelsen,
dateret den 13. januar 2021, afgiver jeg/vi herved
tilbud om tegning af Aktier i BactiQuant A/S.
Jeg/vi accepterer, at Danske Bank A/S kan kræve
oplysninger om mit/vort navn og adresse, samt er
berettiget til at videregive denne information til
BactiQuant 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
13. januar 2021 og de deri nævnte risici.
Jeg erklærer, at informationen i tegningsblanketten
kan distribueres mellem Danske Bank
A/S, BactiQuant A/S, Norden CEF ApS som
rådgivere og mit eget pengeinstitut.

Tegningsønsker over DKK 150.000,00
1. Antal Aktier: Jeg/vi ønsker at tegne _______________ styk Aktier til DKK 5,55 pr. Aktie.
2. Beløb: Jeg/vi ønsker at tegne Aktier for DKK _______________ .

Tegningsønsker til og med DKK 150.000,00
1. Antal Aktier: Jeg/vi ønsker at tegne __________ styk Aktier til DKK 5,55 pr. Aktie (min. 680 styk).

2. Beløb: Jeg/vi ønsker at tegne Nye Aktier for DKK ___________ (min. DKK 3.774).

VP-konto og depot nr.
Kontoførende institut (navn)
VP-konto / depot nr.
Reg.nr. og kontonummer til afregning

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 investor@bactiquant.com eller Certified Adviser
Norden CEF ApS v/John Norden jn@nordencef.dk eller telefon + 45 20 72 02 00.
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