
Subscription form for subscription of units 
(SE0012675148) in MenuPay AB (publ) (559046-2759) 
without unit rights

SUBSCRIPTION PERIOD SUBSCRIPTION PRICE CONTRACT NOTE PAYMENT
May 27 - June 10 2019  
no later than 4 PM

SEK 1.40 per unit. One units 
consists of one share series B 
and one warrant.

If alloted, a contract note will be sent 
by post to the given address.

Payment must be made according to instructions given on the 
cntract note. Payment should be made to bank account through 
IBAN and SWIFT.
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FIRST AND LAST NAME OR COMPANY NAME

NID (NATIONAL ID-NR) OF THE SIGNATIVE PERSON PERSONAL ID NUMBER (IF NID IS NOT APPLICABLE)

LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER, ONLY APPLICABLE FOR LEGAL ENTITIES)

ADDRESS

POSTAL CODE CITY COUNTRY

E-MAIL ADDRESS

The service that Eminova (as an issuing agent) provides you as an investor and 
customer is the execution of orders. The service is a law-regulated investment service 
and means that Eminova purchases the financial instruments that the customer is offered 
by the issuer on the client’s behalf, on behalf of the customer and with the customer’s 
funds, and also delivers the financial instruments to the customer’s custodian.

You are advised to read the specific information on the characteristics and risks of trading 
in financial instruments contained in the pre-purchase information that is available on 
Eminova’s website http://www.eminova.se/aboutus#-8v. This information is only available 
in Swedish!

An issuing agent - which in connection with a new issue receives subscription forms for 
the purpose of buying listed financial instruments on behalf of investors - is obliged to 
obtain certain information about the investor. The issuing agent needs information on the 
investor’s risk tolerance, risk appetite and investment horizon in order to check whether 
the instruments distributed are consistent with the investor’s needs, characteristics and 
objectives of the investment. The information that is collected is the issuing agent obliged 
to document.

This so-called product management is a statutory control measure and forms part of 
the customer protection rules that Eminova has to observe according to law. Although 
Eminova, based on the answers provided, considers that the investment is consistent 
with the customer’s needs, characteristics and objectives of the investment, Eminova is 
not responsible for the client’s investment decisions or the consequences of the decision.

You can choose to carry out the investment even if Eminova judges that the investment is 
not compatible with your needs, characteristics and goals of the investment. But if you fail 
to answer any of the questions 1-3, the order cannot be executed.

Please note that if the investor is a legal person or a person represented by eg. their 
guardians, questions 1-2 should be answered from the representative’s perspective, 
while question 3 should be answered from the investor’s perspective.

1. Do you have previous experience of transactions with the particular type of financial instrument that you 
now intend to invest in, which means that you understand the risks associated with the investment? 
 Yes  No

2. Do you have knowledge of transactions with the particular type of financial instrument that you now intend to invest in or do you have education
or professional experience in trading, which means that you understand the risks associated with the investment? 
 Yes  No

3. When investing in the current type of financial instrument, the investor should have the financial ability to lose all the invested capital and also be prepared
to take the risk of losing all of this capital to achieve the objectives of the investment, i.e. be willing to take very high risk. Does the investor fulfill these conditions?
 Yes  No

4. If you have answered ”no” to any of the questions 1 to 3 above, Eminova considers that the investment is not compatible
with the investor’s needs, characteristics and goals of the investment. Do you still want to make the investment?
 Yes   No

Side 1 of 2

I confirm that I have read Eminova’s pre-sale information which is available at http://www.eminova.se/aboutus#-8v and that I have read and accepted the terms of the agreement on the 
opposite page. I approve the Company’s guidelines for order handling (see Appendix 2 in the pre-sale information) (for regulatory reasons this information is only available in Swedish). I 
also agree that the Company will execute the order outside a regulated market.

The form, along with attachements, must be sent to Eminova Fondkommission AB by e-mail (info@eminova.se), fax (08-684 211 29) or post 
Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 3 tr, SE-111 46 Stockholm, Sweden | Tfn 08-684 211 00

NUMBER OF UNITS IN RUBR. COMPANY UNDERSIGNED WANT TO SUBSCRIBE FOR:

ATTACHEMENTS!
According to Swedish law, some attachements must accompany the subscription form; a certified copy of valid ID and a completed so called KYC document (Know Your 
Customer). If the subscription concerns a legal entity, a document stating the signatories must also accompany the form. 
Please note that the subscription is not complete without the attachements and will be disregarded.

NO
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35703



AVTALSVILLKOR M.M.
Kunden är en icke-professionell kund och är medveten om sin lagstadgade rätt att 
begära en annan kundkategorisering.

Eminova Fondkommission AB (”Bolaget” eller ”Emissionsinstitutet”) är ett auktoriserat 
värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolagets huvudsakliga 
verksamhet är att tillhandahålla administrativa tjänster till aktiebolag som har 
eller avser att få sina aktier och andra finansiella instrument registrerade hos 
värdepapperscentralen Euroclear Sweden. Inom ramen för denna verksamhet utför 
Bolaget lagreglerade investeringstjänster på primärmarknaden åt både emittenter och 
investerare.

Bolagets tjänster riktar sig endast till investerare i Sverige. Bolaget är inte skyldigt att 
tillhandahålla sina tjänster till någon investerare och kan avvisa en investerare bl.a. på 
den grunden att investeraren är bosatt i ett land som medför särskilda regulatoriska 
risker (t.ex. USA). 

Bolaget tillhandahåller investeringstjänsten ”utförande av order” till investerare. Tjänsten 
innebär att Bolaget på kundens uppdrag, för kundens räkning och med kundens medel 
dels förvärvar de finansiella instrument som kunden erbjudits av en emittent, dels 
levererar instrumenten till den depå som kunden har angivit i teckningsanmälan. Om 
Bolaget väljer att avstå från att ingå avtal med kunden enligt denna anmälningssedel 
och inte utföra den begärda tjänsten kommer kunden underrättas utan dröjsmål.

Bolagets åtagande enligt detta avtal är begränsat till leveranser inom Euroclear 
Swedens värdepapperssystem. Bolaget levererar endast instrumenten till depå/
VP-konto i kundens namn eller som kunden råder över i egenskap av försäkrad eller 
försäkringstagare och som är kopplad till Euroclear Sweden. För att Bolaget ska 
kunna leverera instrumenten måste kundens depåinstitut, eller i förekommande fall 
försäkringsbolag, acceptera att ta emot dem. Det åligger kunden att säkerställa att 
leverans kan ske enligt dessa villkor.

Bolaget tillhandahåller investeringstjänsten ”placering av finansiella instrument utan 
fast åtagande” till emittenten. Tjänsten innebär att Bolaget har åtagit sig att assistera 
emittenten vid genomförandet av emissionen i den utsträckning som har överenskommit 
i särskilt avtal mellan Bolaget och emittenten. Avtalen mellan Bolaget och emittenter 
anger i regel bl.a. att Bolaget ska tillhandahålla tjänsten utförande av order för 
investerare i emissionen och för detta arbete ha rätt till viss ersättning. Den ersättning 
som Bolaget tar emot kan vara fast eller innehålla en fast del och en rörlig del som 
bl.a. kan avse ersättning per mottagen teckningsanmälan. Ersättningens storlek är unik 
för varje uppdrag. Förhållandet att emittenten betalar för den investeringstjänst som 
Bolaget tillhandahåller kunden kan utgöra en potentiell intressekonflikt.

Kundens order enligt undertecknad anmälningssedel ger Bolaget fullmakt att för 
kundens räkning sälja, köpa eller teckna finansiella instrument enligt de villkor som 
gäller för aktuellt erbjudande. Kundens order omfattas inte av den ångerrätt som gäller 
för vissa andra typer av tjänster och produkter enligt Distans- och hemförsäljningslagen. 
Teckningsanmälan är bindande.

Det finansiella instrumentets huvudsakliga egenskaper och risker är angivna i Bolagets 
förköpsinformation. Priset för det finansiella instrumentet framgår av teckningsanmälan. 
Investeringen kan medföra arvoden, skatter eller andra avgifter som varken betalas 
genom Bolaget eller påförs av Bolaget. Kunden ansvarar ensam för sådana kostnader.

Anmälningsperioden för aktuellt erbjudande framgår av teckningsanmälan samt av den 
information som har publicerats i samband med erbjudandet. Instruktioner, inklusive 
sättet för betalning och för fullgörande, samt vissa ytterligare villkor för teckning finns på 
teckningsanmälan. Likviden som kunden överför till Bolaget måste komma från ett konto 
i kundens namn. Om så inte är fallet, måste Bolaget informeras om från vems konto 
likviden kommer i samband med ingivandet av denna teckningsanmälan. 

Teckningslikviden behandlas som redovisningsmedel för kundens räkning endast fram 
till det att Bolaget behöver ställa likviden till emittentens förfogande, vilket behöver 
göras i tiden före det att de finansiella instrumenten levereras (d.v.s. det inte är fråga om 
leverans mot betalning).

Teckning kommer att utföras förutsatt att teckningsanmälan och därtill hörande 
dokument är korrekt ifyllda samt att det inte föreligger några hinder mot transaktionen 
enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Kunden kan inte frånträda sina skyldigheter enligt detta avtal genom att säga upp 
avtalet i förtid. Bolaget följer svensk lag vid marknadsföringen. Avtalsvillkor och ev. 
information tillhandahålls på svenska. Bolaget åtar sig endast att kommunicera med 
kunden på svenska. Information om hur klagomål framställs/behandlas och vilka 
möjligheter som finns att få en tvist prövad utanför domstol samt om garantifonder och 
liknande ersättningssystem finns i förköpsinformationen.

Bolaget ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i 
samband med inlämnandet av anmälningssedeln eller vid Bolagets tillhandahållande av 
tjänster till kunden. 

Reklamation ska framställas utan dröjsmål. Kunden har inte rätt till någon ersättning, 
eller annan påföljd, om reklamation inte har framställts utan dröjsmål. Part är 
endast skadeståndsskyldig gentemot motpart för direkt skada som har orsakats 
av grov oaktsamhet. Indirekt skada, såsom intäktsbortfall, ska inte i något fall vara 
ersättningsgill. 

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och eventuell tvist ska prövas av allmän 
domstol. 

Personuppgifter som lämnas till Bolaget eller som i övrigt registreras i samband 
med uppdraget kommer att behandlas av Bolaget i enlighet med vid var tid gällande 
författning. Personuppgifterna kommer att samlas in och behandlas av Bolaget i 
syfte att Bolaget ska kunna utföra kundens order. Som ett led i utförandet kommer 
personuppgifter bl.a. att överföras till emittenten. Detta är ändamålen och den rättsliga 
grunden för behandlingen. Personuppgifterna kommer att lagras under den period som 
anges i vid var tid gällande författning (regelverket för värdepappersbolag anger f.n. en 
lagringstid om ca fem år). Den registrerade har, på de villkor som anges i författning, 
rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller 
begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling 
samt till s.k. dataportabilitet. Den registrerade har även rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten. Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för att kunden 
ska kunna ingå avtal med Bolaget om utförande av order. Du/kunden är inte skyldig 
att tillhandahålla personuppgifterna till Bolaget. Om erforderliga personuppgifter inte 
tillhandahålls kommer Bolaget inte att ingå avtalet om utförande av order med kunden. 
Det kommer inte att förekomma något automatiserat beslutsfattande. Bolaget är 
personuppgiftsansvarigt.

SIGNATURE (IF APPLICABLE SIGNATORY OR GUARDIAN)  

Subscription form for subscription of units in MenuPay AB (publ) 

By signing this application form, I confirm that I have read and understood all the information published in connection with this offer. Note that investing in shares or other financial 
instruments is associated with high risk. 

Sida 2 av 2

DELIVERY OF DATA FOR SECURITIES

CUSTODY ACCOUNT: CUSTODY BANK

CONTACT IFORMATION TO THE BANK, PREFERRABLY E-MAIL ADDRESS TO A CONTACT PERSON:

The form, along with attachements, must be sent to Eminova Fondkommission AB by e-mail (info@eminova.se), fax (08-684 211 29) or post 
Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 3 tr, SE-111 46 Stockholm, Sweden | Tfn 08-684 211 00

35703

In the event that the issue is oversubscribed, priority will be given to those who also subscribed for units in this issue with the support of unit rights. Claim this subsidiary preferential 
right by filling in the number of subscribed units with the support of unit rights below:


