
Acceptsedel avseende Vertiseit AB:s (”Vertiseit) offentliga erbjudande till aktieägarna i MultiQ International AB 
(”MultiQ”) 
 

Acceptperiod: 6 april – 27 april 2022   
Sammanfattning av 
erbjudandet: 

Den 10 januari 2022 offentliggjorde Vertiseit ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i MultiQ att förvärva samtliga 
aktier i MultiQ. Vertiseit erbjuder samtliga aktieägare i MultiQ följande tre ömsesidigt uteslutande alternativ till vederlag för 
aktierna i MultiQ; (i) Blandat Vederlag, (ii) Aktievederlag eller (iii) Kontant Vederlag. Se nedan för specifik information om varje 
alternativ till vederlag. Vertiseit kommer endast betala ut hela (och inga fraktioner av) B-aktier. Vid inlämnandet av ett sådant 
antal aktier i erbjudandet som inte uppgår till ett jämnt antal nya aktier i Vertiseit erbjuds 1,60 kronor kontant för varje aktie i 
MultiQ som medför över- eller underskottsfraktioner. Erbjudandet, vid tidpunkten för offentliggörande, värderades till cirka 
197 MSEK baserat på alternativet Kontant Vederlag. Budgivaren kommer inte att höja det erbjudna Vederlaget. Erbjudandet 
omfattar samtliga utestående aktier i MultiQ som Vertiseit inte redan förvärvat. Courtage utgår ej. 

Redovisning av vederlag: Omkring vecka 19 2022 

Undertecknad accepterar härmed Erbjudandet, och väljer nedan förkryssat vederlagsalternativ, enligt villkoren i Erbjudandehandlingen och överlåter till 
Vertiseit nedanstående aktier i MultiQ som finns registrerade på följande VP-konto: 
VP-kontonummer:  Antal aktier: 

Vänligen välj ett av följande vederlagsalternativ: 

Blandat Vederlag: 12 500 kronor kontant och 100 B-aktier i Vertiseit för varje hel post om 10 000 aktier i MultiQ. För poster mindre än 10 000 
aktier samt överskjutande aktier utöver hela poster om 10 000 aktier erbjuds 1,25 kronor kontant och 0,0100 B-aktier i Vertiseit för varje aktie i 
MultiQ.  

Aktievederlag: 413 B-aktier i Vertiseit för varje hel post om 10 000 aktier i MultiQ För poster mindre än 10 000 aktier samt överskjutande aktier 
utöver hela poster om 10 000 aktier erbjuds 0,0413 B-aktier i Vertiseit för varje aktie i MultiQ 

Kontant Vederlag: 1,60 kronor kontant för varje aktie i MultiQ. 

OBS! Om innehavet finns på en depå hos en bank/förvaltare ska anmälan om accept ske enligt instruktion från förvaltaren. 

Efter det att Aktieinvest FK AB har mottagit och registrerat korrekt ifylld acceptsedel kommer de aktier som accepteras att överföras till ett ny-öppnat VP-
konto i aktieägares namn (s.k apportkonto). I samband med detta skickar Euroclear ut en VP-avi som visar antalet aktier i MultiQ som har bokats ut från det 
ursprungliga VP-kontot samt en avi som visar antalet aktier som har bokats in på apportkontot 

AKTIEÄGARENS PERSONUPPGIFTER UPPGIFTER OM PANTHAVAREN (i förekommande fall) 

Namn/ Företagsnamn 

Person-/ Organisationsnummer 

Utdelningsadress 

Postnummer          Postort 

E-postadress

Telefonnummer 

National ID (NID)1 – vid annat medborgarskap än svenskt 

Legal Entity Identifier (LEI)2 – om juridisk person 

UNDERSKRIFT          ORT OCH DATUM 

Namn/ Företagsnamn 

Person-/ Organisationsnummer 

Utdelningsadress 

Postnummer          Postort 

E-postadress

Telefonnummer 

UNDERSKRIFT             ORT OCH DATUM 

1 Information om NID finns på www.aktieinvest.se/nid. 
2 Information om LEI finns på www.aktieinvest.se/lei. 

Genom undertecknandet av denna acceptsedel/fullmakt bekräftas att jag/vi tagit del av och accepterar informationen på nästföljande sida inklusive att 
jag/vi inte omfattas av de begränsningar som även anges. 



Genom undertecknandet av acceptsedeln/fullmakten på föregående sida bekräftas att jag/vi tagit del av och accepterar informationen nedan inklusive att 
jag/vi inte omfattas av de begränsningar som även anges nedan. 

• Om juridisk person, bifoga en kopia av registreringsbevis för att styrka firmateckningen samt vidimerad kopia på firmatecknarens ID-handling.
• Om aktierna i MultiQ är pantsatta ska acceptsedeln undertecknas av både aktieägaren och panthavaren.
• Acceptsedeln ska vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 15:00 den 27 april 2022.
• Aktieinvest har rätt att minska antalet överlåtna aktier i accepten om angivet antal aktier överstiger det antal som finns registrerat på VP-kontot.
• Genom att acceptera Erbjudandet och underteckna denna acceptsedel försäkras att jag/vi har läst och förstått innehållet i Erbjudandehandling en.
• Ofullständig eller felaktigt ifylld acceptsedel kan komma att lämnas utan avseende. 
• Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna accept.
• Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna accept, behandlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att

uppfylla det uppdrag som åtagits av Aktieinvest FK AB för denna emission. Personuppgifter kan komma att delas till andra personuppgiftsansvariga 
parter. Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som 
Aktieinvest FK AB eller emittenten samarbetar med. För mer information om behandling se www.aktieinvest.se/aktieinvest-dataskyddspolicy. 

• För fullständiga villkor hänvisas till Erbjudandehandlingen tillgänglig via www.aktieinvest.se och www.vertiseit.se.

VIKTIG INFORMATION 

Erbjudandet lämnas inte, och detta Prospekt får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga acceptsedlar kommer att accepteras från 
eller på uppdrag av personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution 
av information avseende Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att 
ytterligare erbjudandehandling och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag 
(inklusive Takeover-reglerna) (”Exkluderad Jurisdiktion”). 

Distribution av Prospektet och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i Exkluderade Jurisdiktioner vara föremål för restriktioner, kräva att ytterligare 
dokumentation upprättas eller åtgärder vidtas eller strida mot tillämpliga lagar och regler i sådana jurisdiktioner. Informationen i Prospektet får således inte 
vidarebefordras, distribueras, reproduceras eller tillgängliggöras i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion där Prospektet och/eller Erbjudandet skulle kräva att 
någon ytterligare erbjudandehandling och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt 
svensk lag (inklusive Takeover-reglerna) eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler i sådant land och informationen utgör inte ett 
erbjudande om, eller uppmaning, att förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper till personer i sådana jurisdiktioner. Följaktligen kommer varken 
Prospektet eller annan information eller dokumentation hänförlig till Erbjudandet att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till någon Exkluderad 
Jurisdiktion. 

Banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer som befinner sig i eller har registrerade 
adresser i någon Exkluderad Jurisdiktion får inte vidarebefordra Prospektet, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument eller information, till sådana 
personer. Underlåtenhet att informera sig om och iaktta eventuella tillämpliga begränsningar eller regler kan utgöra överträdelser av värdepapperslagar i en 
Exkluderad Jurisdiktion. Vertiseit frånsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana 
bestämmelser. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att 
lämnas utan avseende. Inget vederlag enligt Erbjudandet kommer att utbetalas i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion.  

Prospektet utgör inte ett erbjudande av försäljning av värdepapper i USA. Aktierna som levereras i samband med Erbjudandet har inte registrerats, och 
kommer inte att registreras, under U.S. Securities Act från 1933 eller med någon värdepappersmyndighet i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och 
kommer inte erbjudas, säljas, utlovas, levereras eller på annat sätt överlåtas in i USA, förutom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som 
inte faller under, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med eventuell tillämplig delstatlig värdepapperslagstiftning. 

Ifylld acceptsedel skickas i bifogat svarskuvert till: 

Aktieinvest FK AB 
BOX 7415 
SE-103 91 Stockholm, Sweden 

Eller per E-post till: emittentservice@aktieinvest.se 

ACCEPTSEDELN SKA VARA AKTIEINVEST TILLHANDA SENAST KL 15.00 DEN 27 APRIL 2022. 


