ANNONS

Bäste innehavare av svenska depåbevis i Beowulf Mining plc,
Beowulf Mining plc (”Beowulf” eller “Bolaget”) genomför ett s.k. ”open offer” med företrädesrätt. För att möjliggöra för befintliga innehavare av
svenska depåbevis (”SDB”) att delta i open offer kommer Bolaget att erbjuda nya stamaktier under open offer genom en företrädesemission
av nya SDB med företrädesrätt (”företrädesemissionen”) på upp till cirka 56,7 MSEK (brutto). Parter som på avstämningsdagen för
företrädesemissionen, den 18 november 2020, var registrerade innehavare av SDB i Euroclear Sweden har företrädesrätt att teckna nya SDB
i företrädesemissionen. För varje befintligt SDB på avstämningsdagen för företrädesemissionen erhålls en (1) svensk teckningsrätt. Åtta (8)
svenska teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna tre (3) nya SDB. Teckning av nya SDB kan göras från och med den 20 november
2020 till och med den 4 december 2020 (17:00 CET). Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Beowulfs, Sedermera Fondkommissions
och Spotlight Stock Markets respektive hemsidor (https://beowulfmining.com), (www.sedermera.se), (www.spotlightstockmarket.com).

Investerarmaterial

I samband med företrädesemissionen kommer Beowulf att delta i digitala investerarmöten och ladda upp investerarmaterial för att informera
om Bolagets verksamhet och framtida ambitioner. För att få tillgång till investerarmaterial och för mer information om investerarmöten,
besök Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) eller Beowulfs (https://beowulfmining.com) respektive hemsidor eller kontakta
Sedermera Fondkommission.

Du kan ha dina SDB i Beowulf registrerade på två sätt:

a) förtryckt emissionsredovisning
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter
utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin
användas som underlag för teckning genom kontant betalning.
Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter ska då inte
användas.

1. Om dina SDB är förvaltarregistrerade

b) Anmälningssedel ”teckning med stöd av teckningsrätter”
Om ett annat antal teckningsrätter än det som anges i den
förtryckta emissionsredovisningen ska nyttjas, till exempel om
teckningsrätter har förvärvats eller sålts, ska anmälningssedeln
“teckning med stöd av teckningsrätter” användas för teckning och
kontant betalning. Teckning och kontant betalning ska göras enligt
instruktionerna som anges på anmälningssedeln. Den förtryckta
emissionsredovisningen ska inte användas i detta fall.

1. På en depå hos en förvaltare eller bank (exempelvis Avanza eller
Nordnet), på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring.
Dina SDB är därmed förvaltarregistrerade.
2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina SDB är
därmed direktregistrerade.
Teckning och betalning av nya SDB, genom nyttjande av
teckningsrätter, ska göras till den kontoinnehavande banken/
förvaltaren. Teckning och betalning ska ske i enlighet med
instruktioner från varje bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar
banken/förvaltaren ett digitalt meddelande till kontoinnehavaren,
annars räcker det ofta med att logga in på värdepapperskontot från
och med första dagen i teckningsperioden för att få instruktioner om
hur man nyttjar teckningsrätter för teckning av nya SDB. Kontakta
din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner.
Observera att banker och andra förvaltare kan ha olika tidsgränser
för den sista dagen för teckning, därför rekommenderas det att
du kontaktar den kontoinnehavande banken/förvaltaren tidigt i
teckningsperioden.

2. Om dina SDB är direktregistrerade

Teckning av nya SDB, genom nyttjande av teckningsrätter, ska ske
genom samtidig kontant betalning. Teckning och kontant betalning
måste göras antingen genom den förtryckta emissionsredovisningen
eller i enlighet med betalningsinstruktionerna på anmälningssedeln
“teckning med stöd av teckningsrätter” i enlighet med ett av
följande två alternativ:

Vänligen
observera:

Teckning med företrädesrätt som överstiger 15,000 EUR
I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR
ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Sedermera
samtidigt som betalning sker enligt lag (2017:630) om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att
Sedermera inte kan boka ut BTA, trots att betalning inkommit,
förrän
penningtvättskontrollen
är
Sedermera
tillhanda.
Penningtvättskontrollen finns att tillgå på Sedermeras hemsida
(www.sedermera.se).
Anmälningssedel – utan stöd av teckningsrätter
Om du vill teckna ytterligare nya SDB än du har företrädesrätt till,
kan anmälan göras genom att fylla i anmälningssedeln ”teckning
utan stöd av teckningsrätter”. Anmälningssedeln bifogas i detta
utskick och hålls även tillgänglig på Sedermeras hemsida (www.
sedermera.se) där elektronisk teckning med svenskt BankID är
möjlig.

För att värdet på erhållna teckningsrätter inte ska gå förlorade måste du nyttja dessa för teckning senast
den 4 december 2020 (17:00 CET) eller sälja dem senast den 2 december 2020.

Sedermera Fondkommission agerar svensk finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Beowulf i samband med företrädesemissionen.
Anmälningssedlar skickas till Sedermera Fondkommission.
Tel: 040-615 15 10

E-post: issuingservices@sedermera.se

Ovanstående är en inofficiell översättning av det engelska originalet.
Vid eventuella avvikelser mellan det engelska originalet och den svenska översättningen ska den engelska texten gälla.

