
Bestilleren er ansvarlig for riktigheten av informasjonen som er fylt inn i denne bestillingsblanketten. Bestillingsblanketter som er ufullstendige eller uriktig utfylt,
elektronisk eller på papir, eller som mottas etter utløpet av Bestillingsperioden, og enhver bestilling som kan være ulovlig, kan bli avvist uten nærmere varsel til bestilleren.
Bestillinger som gjøres gjennom Norne Securities AS sitt nettbaserte bestillingssystem må være registrert, og bestillinger som gjøres på bestillingsblanketter må være
mottatt av Tilretteleggeren, innen kl. 12.00 norsk tid den 7. desember 2022, med mindre Bestillingsperioden forkortes eller forlenges. Verken Banken, Stiftelsen eller
Tilretteleggeren kan holdes ansvarlig for forsinkelser i postgang, internettlinjer eller servere eller andre logistikk- eller tekniske problemer som kan resultere i at bestillinger
ikke blir mottatt i tide, eller i det hele tatt, av Tilretteleggeren. Alle bestillinger i det Offentlige Tilbudet er ugjenkallelige og bindende og kan ikke, helt eller delvis, trekkes
tilbake, kanselleres eller endres av bestilleren etter at bestillingen er registrert i Tilretteleggerens nettbaserte bestillingssystem eller hvis bestilling gjøres på
bestillingsblankett, når komplett utfylt bestillingsblankett er mottatt av Tilretteleggeren, uavhengig av en eventuell forkortelse eller forlengelse av bestillingsperioden.

Tilbudspris:
Pris per Aksje i det Offentlige Tilbudet er NOK 91,7 per Aksje («Tilbudsprisen»). Prisen er fastsatt gjennom en bookbuilding-prosess med utvalgte investorer som deltar i
Tilbudet som Cornerstone-investorer. Hver investor som tegner for opptil NOK 2 499 000 i det Offentlige Tilbudet vil ha en rett til, uten å betale ytterligere vederlag, å
motta 1 ytterligere Bonus Aksje for hvert 10 Aksje allokert og levert til vedkommende investor for inntil et beløp på ca. NOK 100 000 ("Kvalifiserte Aksjer"). Investorer i det
Offentlige Tilbudet vil ikke motta noen Bonus Aksjer for Aksjer allokert og levert til vedkommende investor for beløp som overstiger ca. NOK 100 000. Retten for en
investor til å motta Bonus Aksjene, rundet ned til nærmeste hele Bonus Aksje, er betinget av at den aktuelle investor ikke selger eller på annen måte overfører noen av de
Kvalifiserte Aksjene, i perioden fra dato for levering av Aksjene allokert i det Offentlige Tilbudet og 12 måneder etter levering av Kvalifiserte Aksjer. Det vil ikke deles ut
Bonus Aksjer i det Institusjonelle Tilbudet eller Ansatte Tilbudet. Det Offentlige Tilbudet har en nedre grense per bestilling på NOK 10 500 og en øvre grense på NOK 2 500
000 per investor. Investorer som ønsker å legge inn en bestilling som overstiger NOK 2 500 000 må gjøre dette i det Institusjonelle Tilbudet.

Allokering, betaling og levering av Aksjene:
Tilretteleggeren, som oppgjørsagent for det Offentlige Tilbudet, forventer å gi beskjed om tildeling av Aksjer i det Offentlige Tilbudet på eller omkring 7. desember 2022 per
post eller på annen måte. Bestillere som ønsker å få opplyst det eksakte antallet Aksjer som denne er tildelt, kan kontakte Tilretteleggeren fra rundt den 8. desember 2022
innenfor ordinær åpningstid. Bestillere som har tilgang til investorservice gjennom en institusjon som er kontofører for bestillerens VPS-konto eller ASK-konto, skal fra
rundt den 8. desember 2022 kunne se antall Aksjer de er tildelt. Ved å registrere en bestilling i Tilretteleggerens nettbaserte bestillingssystem eller ved å fylle ut og sende
inn en bestillingsblankett, gir hver bestiller i det Offentlige Tilbudet fullmakt til Tilretteleggeren til å debitere bestillerens norske bankkonto for et beløp som tilsvarer den
samlede kjøpesummen for de Aksjene som bestilleren blir tildelt (antall tildelte Aksjer multiplisert med Tilbudsprisen). Bankkontoen vil debiteres på eller rundt den 9.
desember 2022 ("Betalingsdatoen"), og det må være tilstrekkelige innestående midler på den aktuelle kontoen fra og med den 8. desember 2022 . Bestillere som ikke har
en norsk bankkonto må forsikre seg om at betaling for tildelte Aksjer foretas senest på Betalingsdatoen. Ytterligere betalingsdetaljer og instruksjoner vil fremgå av
tildelingsbrevet som sendes ut på eller omkring 7. desember 2022, eller kan også fås ved å kontakte Norne Securities AS. Tilretteleggeren er kun berettiget til å belaste
kontoen én gang, men forbeholder seg retten (men har ingen forpliktelse) til å gjøre inntil tre debiteringsforsøk frem til syv arbeidsdager etter Betalingsdatoen dersom det
ikke er tilstrekkelig med midler på kontoen på Betalingsdatoen. Dersom en bestiller ikke har tilstrekkelig innestående på den aktuelle bankkontoen, eller betaling er
forsinket av en eller annen grunn, eller dersom det ikke er mulig å debitere kontoen, vil det påløpe forsinkelsesrente og andre vilkår som beskrevet under overskriften
"Forsinket og manglende betaling". Dersom betaling for de tildelte Aksjene er mottatt rettidig, vil levering av tildelte Aksjer i det Offentlige Tilbudet foretas rundt den 13.
desember 2022 (eller på slik senere dato ved vellykket debitering av den relevante kontoen).

RETNINGSLINJER FOR BESTILLEREN
DENNE BESTILLINGSBLANKETTEN SKAL IKKE DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGJØRES, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN,
HONG KONG ELLER SØR-AFRIKA ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER SLIK DISTRIBUSJON ELLER OFFENTLIGGJØRING VIL VÆRE ULOVLIG. ANDRE RESTRIKSJONER
GJELDER OGSÅ, SE PUNKTET "SALGSRESTRIKSJONER" NEDENFOR.

Denne bestillingsblanketten må leses i samsvar med, og kan bare distribueres sammen med Prospektet. Dersom det ikke er samsvar mellom informasjonen i
bestillingsblanketten og Prospektet, gjelder informasjonen i Prospektet.

Regulatoriske forhold: Lovgivning vedtatt i det europeiske økonomiske samarbeidsområde ("EØS") i overensstemmelse med "Directive 2014/65/EU of the European
Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments" ("MiFID II"), gjennomført i lov av 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel
("Verdipapirhandelloven), oppstiller krav relatert til formidlere i verdipapirmarkedet. I den forbindelse må Tilretteleggeren kategorisere alle nye kunder i én av tre
kategorier: kvalifiserte motparter, profesjonelle og ikke-profesjonelle kunder. Alle bestillere som bestiller Aksjer i Tilbudet og som ikke allerede er kunde hos
Tilretteleggeren, vil bli kategorisert som ikke-profesjonelle kunder. Bestilleren kan ved skriftlig henvendelse til Tilretteleggeren anmode om å bli kategorisert som
profesjonell kunde dersom Verdipapirhandellovens vilkår for dette er oppfylt. For ytterligere informasjon om kundekategorisering kan bestilleren kontakte Tilretteleggeren.

Ansvar og risiko: Bestilleren bekrefter herved å inneha tilstrekkelig kunnskap og erfaring om finansielle og forretningsmessige forhold for å kunne evaluere risikoen ved å
investere i Banken gjennom å bestille Aksjer i det Offentlige Tilbudet, og bestilleren bekrefter å være i stand til å bære den økonomiske risikoen og tåle et fullstendig tap av
sin investering i Banken.

Bestillingsblankett for det Offentlige tilbudet
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Generell informasjon:
Vilkårene og betingelsene for det Offentlige Tilbudet fremgår av prospektet datert 22. november 2022 ("Prospektet"), som er utarbeidet av Bien Sparebank ASA ("Banken")
og Sparebankstiftelsen Bien ("Stiftelsen") i forbindelse med utstedelse av nye aksjer i Banken («Aksjer») og salg av eksisterende Aksjer i Banken av Stiftelsen. Alle definerte
ord og uttrykk (angitt med stor bokstav) som ikke er definert i denne bestillingsblanketten, skal ha samme innhold som i Prospektet.

Bestillingsperiode:
Bestilling av Aksjer i det Offentlige Tilbudet vil kunne skje i perioden fra og med 23. november 2022 kl. 09.00 og til og med 7. desember 2022 kl. 12.00 norsk tid
("Bestillingsperioden"). Bestillingsperioden kan forkortes eller forlenges.

Bestillingsprosedyre:
Norske bestillere i det Offentlige Tilbudet som er norske statsborgere med et norsk personnummer kan foreta bestilling av Aksjer gjennom følgende internettsider:
www.bien.no og www.norne.no. Bestillinger i det Offentlige Tilbudet kan også foretas ved å benytte denne bestillingsblanketten som er vedlagt Prospektet som Vedlegg B
(Bestillingsblankett for det Offentlige Tilbudet). Korrekt utfylt bestillingsblankett må være mottatt Norne Securities AS som bestillingskontor og oppgjørsagent i Tilbudet
("Tilretteleggeren") før utløpet av den relevante fristen:

Norne Securities AS 
Jonsvollsgaten 2 

5011 Bergen 
P.O. Box 7801 
5020 Bergen 

Norge 
Telefon: +47 55 55 91 30 

E-post: emisjoner@norne.no 
www.norne.no



Forretningsvilkår: Bestilling av Aksjene reguleres av Tilretteleggerens standard forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, dokumenter om kundeklassifisering, samt
dokumenter om risiko som er tilgjengelig på følgende hjemmeside: www.norne.no.

Kun ordreutførelse: Tilretteleggeren vil behandle bestillingen av Aksjene som en instruksjon om utførelse av ordre ("execution only") fra bestilleren, ettersom
Tilretteleggeren ikke vil være i stand til å avgjøre om bestillingen er hensiktsmessig for bestilleren. Bestilleren vil derfor ikke kunne påberope seg Verdipapirhandellovens
regler om investorbeskyttelse.

Informasjonsbarrierer: Tilretteleggeren er et verdipapirforetak som tilbyr et bredt spekter av investeringstjenester. For å sikre at oppdrag som gjennomføres av
Tilretteleggerens "corporate finance"-avdeling holdes konfidensielle, er denne avdelingen adskilt fra Tilretteleggerens andre avdelinger, herunder avdelinger for analyse og
aksjemegling, gjennom bruk av informasjonsbarrierer også kjent som "chinese walls". Bestilleren erkjenner at Tilretteleggerens analyse- og aksjemeglingsavdelinger som en
konsekvens av dette kan komme til å opptre i strid med bestillerens interesser i forbindelse med transaksjoner i Aksjene.

VPS-konto og pålagte hvitvaskingsprosedyrer: Det Offentlige Tilbudet er underlagt gjeldende hvitvaskingslovgivning, herunder kravene i lov 1. juni 2018 nr. 23, samt
hvitvaskingsforskriften av 14. september 2018 nr. 1324 (sammen "Hvitvaskingslovgivningen"). Bestillere som ikke er registrert som kunde hos Tilretteleggeren må bekrefte
sin identitet til Tilretteleggeren, i samsvar med Hvitvaskingslovgivningen, med mindre det gjelder særskilte unntak. Deltakelse i det Offentlige Tilbudet er betinget av at
bestilleren har en VPS-konto. VPS-kontonummeret må være angitt i bestillingsblanketten. En VPS-konto kan etableres ved en autorisert VPS-kontofører som kan være en
norsk bank, autorisert verdipapirforetak i Norge og norske avdelinger av finansinstitusjoner i EØS. Etablering av en VPS-konto krever bekreftelse på identitet overfor
kontoføreren i henhold til Hvitvaskingslovgivningen. Utenlandske investorer kan imidlertid benytte en forvalterkonto registrert i VPS i forvalterens navn. Forvalteren må
være autorisert av Finanstilsynet.

Salgsrestriksjoner: Tilbudet er underlagt salgsrestriksjoner i enkelte jurisdiksjoner, se kapittel 16 "Selling and Transfer Restrictions" i Prospektet. Verken Banken eller
Stiftelsen påtar seg noe ansvar dersom noen bryter disse restriksjonene. Aksjene har ikke vært, og vil ikke bli, registrert i henhold til United States Securities Act av 1933
som endret ("U.S. Securities Act") eller i henhold til noen verdipapirlovgivning i noen stat eller annen jurisdiksjon i USA og kan ikke tas opp, tilbys, selges, videreselges,
overføres, leveres eller distribueres, verken direkte eller indirekte, innenfor, til eller fra USA bortsett fra i henhold til et gjeldende unntak fra, eller i en transaksjon som ikke
er underlagt, registreringsbestemmelsene i U.S. Securities Act og i overensstemmelse med verdipapirlovgivningen i enhver stat eller annen jurisdiksjon i USA. Det vil ikke
forekomme noe offentlig tilbud i USA. Aksjene vil, og kan, ikke tilbys, selges, videreselges, overføres, leveres eller distribueres, verken direkte eller indirekte, innenfor, til
eller fra noen jurisdiksjon der tilbud eller salg av Aksjene ikke er tillatt, eller til, eller på vegne av eller til fordel for, enhver person med registrert adresse i, eller som bor
eller vanligvis bor i, eller er innbygger i, noen jurisdiksjon der tilbud eller salg ikke er tillatt, bortsatt fra i henhold til et gjeldende unntak. I det Offentlige Tilbudet tilbys og
selges Aksjene til enkelte personer utenfor USA i "offshore transactions" innenfor betydningen av og i overensstemmelse med Rule 903 i Regulation S i U.S. Securities Act.

Verken Banken eller Stiftelsen har ikke gitt tillatelse til noe offentlig tilbud av dets verdipapirer i noe medlemsland av EØS bortsett fra Norge. Når det gjelder andre
medlemsland i EØS enn Norge, har det og vil det ikke bli gjort noe for å fremsette et offentlig tilbud av Aksjene som krever publisering av et prospekt. Alle tilbud utenfor
Norge vil derfor skje i henhold til unntak fra krav om prospekt.

Stabilisering: I forbindelse med Tilbudet og ved utøvelse av Låneopsjonen kan Norne Securities AS (som "Stabiliseringsagent"), eller dets agenter, på vegne av
Tilretteleggeren, utføre transaksjoner med tanke på å stabilisere, støtte eller på annen måte påvirke kursen på Aksjene i opptil 30 dager fra allokering av Aksjene i Tilbudet.
Stabiliseringsagenten kan særlig utføre transaksjoner med formål å stabilisere markedskursen til Aksjene på et høyere nivå enn det som ellers kan tenkes å ville gjelde,
gjennom å erverve Aksjene i det åpne markedet til priser som er lik eller lavere enn Tilbudsprisen. Stabiliseringsagenten eller dets agenter har ingen forpliktelse til å foreta
stabiliserende handlinger og det er ikke sikkert at stabiliseringshandlinger vil gjennomføres. Slike stabiliseringshandlinger kan, hvis påbegynt, avsluttes når som helst, og vil
avsluttes senest 30 kalenderdager fra første noteringsdag.

Personvern: Bestilleren bekrefter å ha mottatt informasjon om Tilretteleggerens behandling av personopplysninger. Behandling av personopplysninger er nødvendig for å
oppfylle bestillingen og for å oppfylle lovpålagte plikter. Det er et krav i Verdipapirhandelloven og Hvitvaskingslovgivningen at Tilretteleggeren behandler og oppbevarer
informasjon om kunder og handler, samt kontrollerer og dokumenterer disses aktiviteter. Bestillerens personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt, men dersom det
er nødvendig for gjennomføringen av formålet, kan personopplysninger bli delt mellom selskaper i Tilretteleggerens gruppe og/eller offentlige myndigheter.
Personopplysningene vil bli oppbevart så lenge det er nødvendig for formålet og vil deretter bli slettet med mindre det er et lovpålagt krav å beholde denne informasjonen.
Bestillere har flere rettigheter i henhold til lovverket. Dette omfatter blant annet retten til innsyn i egne personopplysninger og en rett til å be om at uriktige opplysninger
blir rettet. I visse tilfeller har bestillere rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene begrenses eller at opplysningene slettes. Bestillere har også rett til å klage til
en tilsynsmyndighet dersom de mener mottakerens behandling av personopplysningene er i strid med lov.

Investeringsbeslutninger må baseres på Prospektet: Investorer må verken akseptere noe tilbud om, bestille eller erverve, verdipapirer i Banken på annet grunnlag enn det
fullstendige Prospektet.

Vilkår for betaling med engangsfullmakt — verdipapirhandel: Betaling med engangsfullmakt er en banktjeneste tilbudt av samarbeidende banker i Norge. I forholdet
mellom betaler og betalers bank gjelder følgende standard vilkår:
1. Tjenesten "Betaling med engangsfullmakt — verdipapirhandel" suppleres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank, se særlig kontoavtalen del C, Generelle vilkår
for innskudd og betalingsoppdrag.
2. Kostnader ved å bruke "Betaling med engangsfullmakt — verdipapirhandel" fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet
måte. Banken vil belaste oppgitt konto for påløpte kostnader.
3. Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers
bank.
4. Ved et eventuelt tilbakekall av engangsfullmakten skal betaler først ta forholdet opp med betalingsmottaker. Etter finansavtaleloven skal betalers bank medvirke hvis
betaler tilbakekaller et betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. Slikt tilbakekall kan imidlertid anses som brudd på avtalen mellom betaler og betalingsmottaker.
5. Betaler kan ikke angi et større beløp på engangsfullmakten enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt på konto. Betalers bank vil normalt gjennomføre
dekningskontroll før belastning. Belastning ut over disponibelt beløp skal betaler dekke inn umiddelbart.
6. Betalers konto vil bli belastet på angitt belastningsdag. Dersom belastningsdag ikke er angitt i engangsfullmakten vil kontobelastning skje snarest mulig etter at
betalingsmottaker har levert oppdraget til sin bank. Belastningen vil likevel ikke skje etter engangsfullmaktens gyldighetsperiode som er angitt foran. Betaling vil normalt
være godskrevet betalingsmottaker én til tre virkedager etter angitt belastningsdag/innleveringsdag.
7. Dersom betalers konto blir urettmessig belastet på grunnlag av en engangsfullmakt, vil betalers rett til tilbakeføring av belastet beløp bli regulert av kontoavtalen og
finansavtaleloven.

Forsinket og manglende betaling: Forsinket betaling belastes med gjeldende forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 nr. 100, som per
dato for Prospektet er 9,25 % p.a. Dersom betaling ikke skjer ved forfall, vil Aksjene ikke bli levert til bestilleren, og Tilretteleggeren forbeholder seg retten til å, for
bestillerens regning og risiko, når som helst kansellere og reallokere eller på annen måte disponere over de tildelte Aksjene, på de vilkår og på den måten Tilretteleggeren
bestemmer (og bestilleren vil ikke være berettiget til noe overskudd fra dette). Den opprinnelige bestilleren vil fortsette å være ansvarlig for betaling av Tilbudsprisen for
Aksjene tildelt bestilleren, sammen med enhver rente, kostnader, gebyrer og utgifter påløpt, og Banken, Stiftelsen og/eller Tilretteleggeren kan inndrive betaling for alle
utestående beløp.
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Utfyllingsfelt
▪ Privatpersoner og bedrifter oppfordres til å bestille Aksjer via den elektroniske tegningsportalen. Informasjon finnes på www.bien.no eller                                                  

ww.norne.no.
▪ Husk å lese vilkår og betingelser, samt retningslinjer for bestilling.
▪ Husk at det er bestiller sitt ansvar for at blanketten er fylt ut korrekt og er leselig – tilretteleggeren har mulighet til uten varsel å avvise blanketter som ikke oppfyller krav.
▪ Vær tilgjengelig på oppført telefonnummer eller e-post, da det kan være nødvendig å ta kontakt.
▪ Det er lurt å beregne god tid, særlig dersom VPS-konto eller LEI-nummer (sistnevnte kun for foretak) må anskaffes.

Etternavn:

Fornavn:

Adresse:

Postnummer og poststed:

Nasjonalitet: Fødselsnummer (11 siffer) eller TIN-nummer:

Telefonnummer (dagtid): E-postadresse:

VPS-kontonummer (12 siffer): Du finner dine VPS-kontonumre ved å logge inn på myVPS på 
www.euronextvps.no. Vær obs på at konto må være aktiv og gyldig for verdipapiret.

Bankkontonummer som betalingen skal trekkes fra (11 siffer): Husk at beløp må 
være tilgjengelig på konto f.o.m. 8.12.2022.   

Jeg bestiller herved Aksjer for totalt 
NOK: 

Beløp i norske kroner, minimum NOK 10 
500. Antall aksjer x Tilbudspris NOK 91,7

LEI-nummer (20 siffer og bokstaver): Dersom foretaket ikke har dette, må det anskaffes 
(kostnad påløper) og kvittering må vedlegges. 

Signatur

Dato og sted: 
Må være datert i bestillingsperioden.

Bindende signatur:
Undertegneren må være myndig. Dersom bestillingsblanketten undertegnes på vegne av 
bestilleren, må det vedlegges dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt for at 
undertegner har slik kompetanse.

Innsending med e-post: 
Dersom bestillingsblanketten er sendt til Tilretteleggeren via e-post, vil e-posten være usikret med mindre bestilleren selv foretar de nødvendige tiltakene for å sikre den. Bestillingsblanketten kan inneholde 
sensitiv informasjon, herunder ID-nummer, og Tilretteleggeren anbefaler bestilleren å sende bestillingsblanketten til Tilretteleggeren i en kryptert e-post. Det vises til s. 2 i denne bestillingsblanketten for 
ytterligere informasjon om Tilretteleggerens behandling av personopplysninger.

Privatpersoner
Bruk dette feltet hvis bestilleren er en privatperson. Håndskrift må være leselig.

Foretaksnavn:

Registrert forretningsadresse:

Postnummer og poststed:

Nasjonalitet: Organisasjonsnummer (9 siffer):

Telefonnummer (dagtid): E-postadresse:

Foretak
Bruk dette feltet hvis bestilleren er et foretak. Håndskrift må være leselig.

VPS-kontonummer (12 siffer): Du finner foretakets VPS-kontonumre ved å logge inn på myVPS
på www.euronextvps.no. Vær obs på at konto må være aktiv og gyldig for verdipapiret.

Bankkontonummer som betalingen skal trekkes fra (11 siffer): Husk at beløp må være 
tilgjengelig på konto f.o.m. 8.12.2022.   

Signatur
Herved (i) foretar jeg, i henhold til vilkårene og betingelsene som fremgår av denne
bestillingsblanketten og av Prospektet, en ugjenkallelig bestilling av det antall Aksjer tildelt meg til
Tilbudsprisen, opp til det samlede bestillingsbeløpet angitt ovenfor, (ii) gir jeg Tilretteleggeren
(eller noen utpekt av dem) ugjenkallelig fullmakt og instruerer hver av dem til, sammen eller hver
for seg, å gjennomføre enhver handling som er nødvendig for å kjøpe Aksjene som tildeles meg,
og til å gjennomføre enhver handling som er nødvendig for å effektuere transaksjonen som
fremgår av denne bestillingsblanketten, og sikre levering av disse Aksjene i VPS på mine vegne,
(iii) gir jeg Tilretteleggeren ugjenkallelig fullmakt til å debitere min bankkonto som angitt i
bestillingsblanketten for den samlede kjøpesummen for de Aksjene som jeg får tildelt, og (iv)
bekrefter og garanterer jeg å ha lest Prospektet og at jeg er kvalifiserte til å bestille og kjøpe
Aksjene på de vilkår som der fremgår.

Herved (i) foretar vi, i henhold til vilkårene og betingelsene som fremgår av denne
bestillingsblanketten og av Prospektet, en ugjenkallelig bestilling av det antall Aksjer tildelt oss til
Tilbudsprisen, opp til det samlede bestillingsbeløpet angitt ovenfor, (ii) gir vi Tilretteleggeren
(eller noen utpekt av dem) ugjenkallelig fullmakt og instruerer hver av dem til, sammen eller hver
for seg, å gjennomføre enhver handling som er nødvendig for å kjøpe Aksjene som tildeles oss, og
til å gjennomføre enhver handling som er nødvendig for å effektuere transaksjonen som fremgår
av denne bestillingsblanketten, og sikre levering av disse Aksjene i VPS på våre vegne, (iii) gir vi
Tilretteleggeren ugjenkallelig fullmakt til å debitere vår bankkonto som angitt i
bestillingsblanketten for den samlede kjøpesummen for de Aksjene som vi får tildelt, og (iv)
bekrefter og garanterer vi å ha lest Prospektet og at vi er kvalifiserte til å bestille og kjøpe Aksjene
på de vilkår som der fremgår.

Dato og sted: 
Må være datert i bestillingsperioden.

Bindende signatur:
Undertegneren må være myndig. Dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt for at 
undertegner har signaturrett må vedlegges.

Fullmaktshavers for- og etternavn:

Bestillingsblankett side 3 av 3

Jeg bestiller herved Aksjer for totalt 
NOK: 

Beløp i norske kroner, minimum NOK 10 
500. Antall aksjer x Tilbudspris NOK 91,7

Jeg bestiller herved følgende antall 
Aksjer:

Bestillingsbeløp delt på Tilbudspris NOK 
91,7

Jeg bestiller herved følgende antall 
Aksjer

Bestillingsbeløp delt på Tilbudspris NOK 
91,7

http://www.euronextvps.no/
http://www.euronextvps.no/

