
Acceptsedel avseende Agile Content S.A. offentliga kontanterbjudande till 
aktieägarna i Edgeware AB (publ)

Acceptperiod: 
Redovisning av likvid:
Pris per aktie: 
Villkor i sammandrag:

2 november – 23 november 2020  
Beräknas inledas omkring den 2 december 2020
9,70 kronor
Agile Content S.A. (”Agile”) erbjuder aktieägarna i Edgeware AB (publ) (”Edgeware”), att mot kontant likvid 
överlåta sina aktier i Edgeware till Agile enligt villkoren i erbjudandehandling som offentliggjordes den 30 
oktober 2020. Agile erbjuder 9,70 kronor kontant för varje aktie i Edgeware. Courtage utgår ej.

Ifylld blankett skickas genom bifogat svarskuvert eller till:
Aktieinvest FK AB
Box 7415
103 91 Stockholm

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Acceptsedeln ska vara Aktieinvest tillhanda senast kl 15:00 den 23 november 2020

Undertecknad accepterar härmed Erbjudandet enligt villkoren i Erbjudandehandlingen och överlåter till 
Agile nedanstående aktier i Edgeware som finns registrerade på följande VP-konto:

Antal aktier: VP-konto:

*Likvidbeloppet betalas till det avkastningskonto som är anslutet till aktieägarens VP-konto.
OBS! Om innehavet finns på en depå hos en bank/förvaltare ska anmälan om accept ske enligt instruktion från förvaltaren.

Efter det att Aktieinvest FK AB har mottagit och registrerat korrekt ifylld acceptsedel kommer de aktier som accepteras att överföras till ett ny-
öppnat VP-konto i aktieägares namn (s.k apportkonto). I samband med detta skickar Euroclear ut en VP-avi som visar antalet aktier i Edgeware 
som har bokats ut från det ursprungliga VP-kontot samt en avi som visar antalet aktier som har bokats in på apportkontot.

Genom undertecknandet av denna acceptsedel/fullmakt bekräftas att jag/vi tagit del av och accepterar informationen nedan inklusive att jag/vi 
inte omfattas av de begränsningar som anges på följande sida:

• Om juridisk person, bifoga en kopia av registreringsbevis för att styrka firmateckningen samt vidimerad kopia på firmatecknarens ID-handling.
• Om aktierna i Edgeware är pantsatta ska acceptsedeln undertecknas av både aktieägaren och panthavaren.
• Acceptsedeln ska vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 15:00 den 23 november 2020.
• Aktieinvest har rätt att minska antalet överlåtna Edgeware-aktier i accepten om angivet antal aktier överstiger det antal som finns registrerat 

på VP-kontot.
• Genom att acceptera Erbjudandet och underteckna denna acceptsedel försäkras att jag/vi har läst och förstått innehållet i 

Erbjudandehandlingen.
• Ofullständig eller felaktigt ifylld acceptsedel kan komma att lämnas utan avseende.
• Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna accept.
• Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna accept, behandlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i 

syfte att uppfylla det uppdrag som åtagits av Aktieinvest FK AB för denna emission. Personuppgifter kan komma att delas till andra 
personuppgiftsansvariga parter. Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av 
erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten samarbetar med. För mer information om behandling se 
www.aktieinvest.se/aktieinvestdataskyddspolicy.

• För fullständiga villkor hänvisas till Erbjudandehandlingen tillgänglig via www.aktieinvest.se och www.ir.agilecontent.com.

Namn/Firmanamn

Namn- och  personuppgifter

Personnr/Orgnr

Postutdelningsadress

Postnr. Postort

Underskrift Ort och datum

Uppgifter om panthavaren (i förekommande fall)

Vid annat medborgarskap än svenskt, ange Nationellt id (NID)1:
1Information om NID finns på www.aktieinvest.se/nid 

Legal Entity Identifier2 (juridisk personer):
2Information om LEI finns på www.aktieinvest.se/lei

E-postadress:

Telefon:

Namn/Firmanamn

Personnr/Orgnr

Postutdelningsadress

Postnr. Postort

Underskrift Ort och datum

E-postadress:

Telefon:

0   0   0



Viktig information 
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen, riktar sig inte till och lämnas inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare 
erbjudandehandling upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. Erbjudandehandlingen, 
denna anmälningssedel och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller 
sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. 
Agile kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet genom att direkt eller indirekt ha överträtt dessa 
restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon 
och Internet) i eller till Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant 
kommunikationsmedel i eller från dessa länder, om inte tillåtet enligt något undantag. Följaktligen kommer inte Erbjudandehandlingen, denna anmälningssedel eller 
annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till ovan nämnda länder och får inte heller distribueras på liknande sätt. 
Agile kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till ovan nämnda länder om inte tillåtet enligt något undantag. Erbjudandehandlingen skickas 
inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i ovan nämnda länder och banker, fondkom-missionärer och andra institutioner som innehar 
förvaltarregistrerade aktier för personer i dessa länder, får inte vidarebefordra Erbjudandehandlingen, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana 
personer. 

Oaktat det föregående förbehåller sig Agile rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Agile efter fritt eget val 
bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Erbjudandets lämnande till personer som inte har hemvist i Sverige kan 
påverkas av lagar och regler i ifrågavarande jurisdiktion. Personer som inte har hemvist i Sverige ska informera sig om, samt efterleva eventuella restriktioner som 
tillämpas i deras jurisdiktioner.




