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Anmälan om utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 (GEAN TO 1 / ISIN NO0011054223) 

Hänvisning görs till teckningsoptioner av serie TO 1 ("TO 1 teckningsoptioner") i Genetic Analysis AS, org. 
no. 993 373 575 ("Bolaget") enligt beslut under punkt 5 vid den extra bolagsstämman i Bolaget den 20 
september 2021. I enlighet med villkoren för TO 1 teckningsoptioner såsom de följer av nämnda beslut och 
som vidare beskrivs i Bolagets prospekt daterat den 24 augusti 2021 ("Prospektet"), anmälar undertecknad 
innehavare av TO 1 teckningsoptioner härmed oåterkalleligt utnyttjande av antalet TO 1 teckningsoptioner 
som anges nedan och därmed teckning av ett motsvarande antal nya aktier i Bolaget var och en med ett 
nominellt värde om 0,60 NOK, till en kontant teckningskurs om 9,30 NOK per ny aktie. 

Undertecknad bekräftar att det totala teckningsbeloppet motsvarande 9,30 NOK x antalet utnyttjade TO 1 
teckningsoptioner kommer att betalas in till Bolagets bankkonto enligt nedan senast den 18 november 2022. 
Om teckningsbeloppet inte betalas i sin helhet inom denna tidsfrist, är Bolaget fritt att utan ansvar säga upp 
teckningen eller återkräva teckningsbeloppet med tillägg av dröjsmålsränta från betalningsfristen. 
Undertecknad bekräftar att de nya aktierna måste levereras till samma VPS-konto som TO 1 
teckningsoptioner för närvarande är placerade. 

OBS: Undertecknad är medveten om att aktierna i Bolaget för närvarande handlas på Spotlight Stock 
Market till priser som är väsentligt lägre än teckningskursen per aktie vid utnyttjande av TO 1 
teckningsoptioner. 

Antal TO 1 teckningsoptioner 
som utnyttjas/ nya aktier som 
tecknas 

Teckningskurs per ny aktie Totalt teckningsbelopp 

[måste fyllas i] NOK 9,30 [antal utnyttjade teckningsoptioner TO1 x 
teckningskurs per ny aktie 9,30 NOK - 
måste fyllas i] 

 

 

Bolagets bankkonto för betalning av 
det totala teckningsbeloppet  

(likviddag den 18 november 2022) 

IBAN Account No: NO93 1503 8132 145 

BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX 

Observera att teckningsbeloppet måste betalas i NOK (norska kronor) 

 

Namn tecknare:     _____________________________________ 

Adress:    _____________________________________ 

Telefon:    _____________________________________ 

E-post:    _____________________________________ 

 

_______________________________ 
Plats och datum  

 

____________________________________________ 
Bindande signatur *  

 

Detta anmälan om utnyttjande av teckningsoptioner TO 1 måste vara daterat och inkommit till Bolaget senast den sista 
dagen för utnyttjande, som är den 16 november 2022. TO 1 teckningsoptioner kan endast utövas av personer som äger 
teckningsoptioner TO 1 vid utgången av teckningsperioden och är begränsade till antalet TO 1 teckningsoptioner för 
den relevanta ägaren. 

* Om detta meddelande är undertecknat på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person ska dokumentation som 
bekräftar att undertecknaren har tillräcklig behörighet bifogas. 

Prospektet och senare publicerad finansiell information och börsmeddelanden finns tillgängliga på www.genetic-
analysis.com 


