Privatperson

Anmälningssedel avseende Amgens erbjudande till aktieägarna i Nuevolution
Acceptperiod: 13 juni – 4 juli 2019
Anmälningssedeln skall vara SEB Emissioner (”SEB”) tillhanda
senast klockan 17.00 den 4 juli 2019. Anmälningssedeln kan
skickas in i bifogat svarskuvert till SEB Emissioner AB03,
106 40 Stockholm. Anmälningssedeln bör skickas i god tid före
den 4 juli 2019.

Amgen Inc. (”Amgen”) erbjuder aktieägarna i Nuevolution AB (publ) (”Nuevolution”) att överlåta samtliga sina aktier i Nuevolution
till Amgen enligt villkoren i erbjudandehandlingen som offentliggjorts den 12 juni 2019 (”Erbjudandet” respektive ”Erbjudandehandlingen”).
Amgen erbjuder 32,50 kronor kontant för varje aktie i Nuevolution. Om Nuevolution betalar utdelning eller genomför annan
värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer
erbjudandevederlaget att reduceras i motsvarande mån. Courtage utgår inte i samband med Erbjudandet.
Härmed överlåter jag / vi, enligt villkoren i Erbjudandehandlingen, nedanstående aktier i Nuevolution:

stycken aktier i Nuevolution,
som finns registrerade på VP-/servicekonto:
Om ovanstående antal aktier i Nuevolution inte är korrekt, var vänlig stryk över det förtryckta och ändra till korrekt antal.
I övrigt får inga tillägg eller ändringar göras i förtryckt text på anmälningssedeln.
Om ovan angivet VP-konto är ett så kallat omläggningskonto, måste Ni snarast kontakta Er bank för att få det omregistrerat.
Om aktierna är pantsatta, skall anmälningssedeln även fyllas i och undertecknas av panthavaren. Ofullständig eller felaktig
anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Likvidbeloppet betalas till det avkastningskonto som är anslutet till aktieägarens
VP-konto. Aktieägare i Nuevolution som inte har något avkastningskonto knutet till sitt VP-konto eller vars avkastningskonto är ett
bankgiro- eller postgirokonto, erhåller likvid enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota.
Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av de villkor som anges i Erbjudandehandlingen. För fullständiga villkor hänvisas
till Erbjudandehandlingen och pressmeddelandet varigenom Erbjudandet offentliggjordes.
Genom undertecknande av denna anmälningssedel ger jag / vi härmed SEB i uppdrag och fullmakt att för min / vår 
räkning överlåta ovanstående aktier i Nuevolution enligt villkoren i Erbjudandehandlingen samt bekräftar att jag / vi har
tagit del av Erbjudandehandlingen och har läst och förstått informationen på omstående sida under ”Viktig information”.

Uppgifter om ägaren

Uppgifter om panthavaren

Adress för avräkningsnota hämtas från Euroclear Sweden
Telefon dagtid

Namn

Ort

(i förekommande fall)
Personnummer / Organisationsnummer

Telefon dagtid

Namn / Firma

Datum

Underskrift av ägare (i förekommande fall företrädare / förmyndare)

Postutdelningsadress (gata, box eller dylikt)

Postnummer

Ort
Har du ett medborgarskap utöver det svenska, vänligen ange detta nedan
Jag är medborgare i
Underskrift av panthavare

Obs! Är du ombud, vänligen fyll i uppgifterna på sid 2.
Obs! Se restriktioner om exkluderade jurisdiktioner på baksidan.

Postort

Datum

BrandfFactory Finanstryck 2019 – 338833

Personnummer

Uppgifter om ombudet
(i förekommande fall)
Personnummer / Organisationsnummer

Telefon dagtid

Namn / Firma

Postutdelningsadress (gata, box eller dylikt)

Postnummer

Medborgarskap / LEI (Företag)

Postort

Datum

Underskrift av ombudet

Viktig information
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon
ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.
Distribution av Erbjudandehandlingen, denna anmälningssedel och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner, såsom, men inte
begränsat till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika, vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar eller regler i sådana
jurisdiktioner. Kopior av Erbjudandehandlingen och denna anmälningssedel skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras,
distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar Erbjudandehandlingen och denna
anmälningssedel (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion,
informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en
sådan jurisdiktion. I den utsträckning det är möjligt enligt tillämpliga lagar och regler avsäger sig Amgen allt ansvar för personers eventuella överträdelser
av sådana bestämmelser.
Erbjudandet lämnas inte och Erbjudandehandlingen och denna anmälningssedel får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i något land där Erbjudandet, distribution av Erbjudandehandlingen
eller anmälningssedeln, eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att någon
ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker, eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Genom
undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi inte är från, befinner mig/oss i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika samt att jag/vi inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag av en huvudman som är från, befinner sig i eller ger
en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.
Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan Amgen och Nuevolutions aktieägare med anledning av Erbjudandet, ska regleras och tolkas enligt svensk
materiell rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska
utgöra första instans.

