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ACCEPTBLANKET 

Accept af salg af aktier i Cemat A/S  

(Indleveres til hver Aktionærs eget kontoførende institut til godkendelse og behandling) 

 

Accept skal afgives gennem Aktionærernes egne kontoførende institutter og i god tid til, at det kontoførende institut kan behandle og 

videreformidle accepten til SEB Corporate Finance, der skal have accepten i hænde senest den 10. februar 2017 kl. 16:00 (dansk tid). 

 

Undertegnede erklærer hermed, at de aktier i Cemat A/S, der overdrages til Cemat A/S i henhold til Tilbagekøbstilbuddet, er frie og 

ubehæftede i enhver henseende. 

 

På de vilkår, der er anført i Tilbagekøbstilbuddet fremsat af Cemat A/S, Siliciumvej 1, DK-3600 Frederikssund, Danmark, den 27. januar 

2017, accepterer jeg/vi herved tilbuddet om betaling af DKK 0,352 kontant pr. aktie à nominelt DKK 0,02 i Cemat A/S og afgiver ordre 

om salg af følgende antal aktier i Cemat A/S (ISIN DK0010271584) à nominelt DKK 0,02: 

 

 stk. aktier i Cemat A/S  

 

Jeg/vi giver tilladelse til gennemførelse af salget ved overførsel af aktier i Cemat A/S fra min/vores konto i: 

Kontoførende institut: VP-depotnr.: 

 

Jeg/vi giver tilladelse til overførsel af det kontante provenu fra salget af aktier i Cemat A/S til min/vores konto i: 

Bank: Reg.nr. og kontonr.: 

 

Oplysninger om sælgende Aktionær og underskrift: 

Navn:  

Adresse: 

Postnr. og by: 

CVR-nr./CPR-nr.: 

Telefon: 

E-mail:  

Dato og underskrift: 

 

Undertegnede kontoførende institut accepterer at overføre ovennævnte aktier i Cemat A/S til Cemat A/S, såfremt Cemat 

A/S efter sit eget rimelige skøn beslutter, at denne acceptblanket er i overensstemmelse med Tilbagekøbstilbuddet af 27. 

januar 2017 om erhvervelse af aktier, og at betingelserne for Tilbagekøbstilbuddet er blevet opfyldt: 

CVR-nr.: CD-ident: 

Stempel og underskrift:  

 

Oplysninger til det kontoførende institut: 

Ved påtegning på denne acceptblanket skal Aktionærens kontoførende institut senest den 10. februar 2017 kl. 16:00 (dansk tid) have 

afgivet accept af Tilbagekøbstilbuddet til SEB Corporate Finance. 


