
Allmänhetens anmälningssedel för förvärv av aktier i Ambea AB (publ)

Denna anmälningssedel ska endast användas för anmälan till Nordea Bank AB (publ) - Anmälan är också möjlig via Nordeas Internetbank

Inlämnas till något av Nordeas kontor eller skickas till: Anmälningsperiod: 21 mars ‒ 29 mars 2017 kl. 17.00

Nordea Bank AB (publ) Erbjudandetpris: 75 SEK per aktie

Issuer Services R5303 Likvid tillgänglig: Från och med den 29 mars kl. 17.00 till och 

105 71 Stockholm med den 4 april 2017 kl. 23.59

Likviddag:

Observera att bankkonto hos Nordea är obligatoriskt  vid förvärv via Nordea

Anmälningssedel i original måste vara ovanstående adress eller något av Nordeas kontor tillhanda senast den 29 mars 2017 klockan 17.00. 

Observera att vissa bankkontor stänger före klockan 17.00. Anmälan är också möjlig via Nordeas internetbank.

Undertecknad anmäler sig härmed i enlighet med villkoren i prospekt upprättat av styrelsen för Ambea AB (publ) ("Ambea") med anledning av 

erbjudandet, för förvärv av nedan angivet antal aktier i Ambea

  Fyll i önskat antal aktier. Lägst 150 aktier och högst 12 000 aktier, i jämna poster om 50 aktier. Courtage utgår ej.

Ange konto/depå hos Nordea eller annan bank eller investeringssparkonto ("ISK") hos Nordea där tilldelade aktier ska registreras

 VP-konto/servicekonto  Värdepappersdepå  Nordea ISK Classic /Bas  Nordea ISK med Värdepapperstjänst Depå

Kontonummer till ovan angivet konto/depå/ISK Bank/värdepappersinstitut (om annan än Nordea)

Observera att den som vill använda konton/depåer med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis ISK eller kapitalförsäkring, för förvärv av aktier inom ramen

för erbjudandet måste kontrollera med den bank eller det institut som för kontot respektive tillhandahåller försäkringen om detta är möjligt, och i så fall ska anmälan och förvärv 

ske enligt instruktioner från sådan bank eller sådant institut. Den som använder ISK eller kapitalförsäkring som förs av Nordea kan dock använda denna anmälningssedel.

Erläggande av likvid (bankkonto hos Nordea obligatoriskt)

Observera att bankkonto hos Nordea är obligatoriskt samt att endast de bankkontoslag som framgår av prospektet får anges. För dig som har angivit leverans av aktier 

till värdepappersdepå eller ISK hos Nordea kommer anslutet konto att debiteras. Således ska du som valt något av dessa alternativ inte ange ett bankkonto nedan.

Mitt bankkonto hos Nordea (anges ej om du har angivit att aktierna ska registreras på värdepappersdepå eller ISK hos Nordea)

Observera att saldot på det bankkonto eller den/det värdepappersdepå/ISK som angivits ovan måste, under perioden från och med den 29 mars 2017 klockan 17.00 till och

med den 4 april 2017 klockan 23.59, motsvara lägst det belopp som anmälan avser. Detta innebär att kontoinnehavaren förbinder sig att hålla beloppet tillgängligt på angivet

konto eller värdepappersdepå/ISK under nämnda period och att innehavaren är medveten om att tilldelning av aktier kan komma att utebli om beloppet under tidsperioden

är otillräckligt. Observera att beloppet, med undantag för vissa kontotyper, inte kommer att kunna disponeras under den angivna tidsperioden samt att sista tidpunkt för när

likvida medel ska finnas tillgängliga på kontot kan komma att justeras om anmälningsperioden förändras. Så snart som möjligt efter det att tilldelning skett kommer medlen

att vara fritt tillgängliga för dem som inte erhåller tilldelning. Medel som inte är tillgängliga kommer även under den angivna perioden att berättiga till ränta i enlighet med

villkoren för det bankkonto eller den/det värdepappersdepå/investeringssparkonto som angivits i anmälan.

Undertecknad är medveten om och medger att:

■ Anmälan är bindande

■ För sent inkommen anmälan liksom ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende

■ Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Endast en anmälan per person får göras

■ Den som anmäler sig för förvärv av aktier genom Nordea måste vid inlämnandet av anmälan vara innehavare av i) ett bankkonto (transaktionskonto) hos 

Nordea samt VP-konto eller servicekonto hos Nordea eller ett annat värdepappersinstitut, eller ii) ett bankkonto (transaktionskonto) hos Nordea samt 

värdepappersdepå hos Nordea eller ett annat värdepappersinstitut, eller iii) värdepappersdepå eller ISK hos Nordea

■ För investeringssparkonto hos Nordea gäller följande: Om anmälan resulterar i tilldelning kommer Nordea, med användande av den likvid som hålls

tillgänglig på anslutet konto, att förvärva motsvarande antal aktier i erbjudandet för vidareförsäljning till kontoinnehavaren för erbjudandepriset

■ Uppgift om VP-konto/servicekonto och adress kan komma att inhämtas från Euroclear Sweden

■ VP-konto/servicekonto ska vara ett ordinärt ägarkonto innebärande att s.k. VKI-konton och konton som är pantsatta, myndighetsbelastande eller försedda 

med kontospärr eller dylikt ej godkänns

■ Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges

■ I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan

komma att ske genom slumpmässigt urval

Nordea Bank AB (publ) befullmäktigas härmed att verkställa förvärv av aktier i Ambea reservera likvid och debitera ovan angivet bankkonto, 

värdepappersdepå eller ISK för min/vår räkning enligt de villkor som angivits i nämnt prospekt samt att vidta de övriga åtgärder som banken 

bedömer nödvändiga för att förvärvade aktier ska överföras till mitt/vårt VP-konto, servicekonto, värdepappersdepå eller ISK.

Genom undertecknandet av denna anmälningssedel bekräftas dessutom att jag/vi har tagit del av och förstått vad som anges nedan under ”Viktig Information” 

och att jag/vi inte är en där åsyftad person, eller agerar för en sådan persons räkning.

Uppgifter avseende förvärvaren obligatoriskt
Efternamn/Firma Förnamn Personnummer / Organisationsnummer

-

Utdelningsadress (gata, box e dyl) E-postadress

Postnummer Postort Telefon dagtid

Ort och datum Underskrift

4 april 2017



VIKTIG INFORMATION  
 
Denna anmälningssedel utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara 
olagligt. Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i andra länder än Sverige och de jurisdiktioner inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) i vilka Bolaget, efter 
eget gottfinnande, kan komma att besluta att vidta nödvändiga åtgärder för att göra ett erbjudande till allmänheten tillåten. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer vars 
deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder annat än de som följer av svensk lag. Prospektet, anmälningssedeln och andra handlingar 
avseende erbjudandet får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution eller 
erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot tillämpliga regler. Aktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act 
från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat 
sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities 
Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Inom ESS lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra länder 
än Sverige eller i sådana jurisdiktioner inom i vilka Bolaget vidtagit nödvändiga åtgärder för att kunna göra ett erbjudande till allmänheten tillåten. I andra medlemsländer i EES 
som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i 
Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU). 
 
Personuppgifter som förvärvaren lämnar i samband med erbjudandet eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av Nordea för förberedelse och administration 
i erbjudandet. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Nordea samarbetar med. Om en förvärvare vill få information om vilka personuppgifter om 
honom eller henne som behandlas av Nordea kan förvärvaren skriftligen begära detta hos Nordea på nedanstående adress. En förvärvare som vill begära rättelse av felaktig 
eller missvisande uppgift kan vända sig till Nordea på nedanstående adress. 
 
Nordea Bank AB  
Personuppgiftsfunktionen, G129 
10571 Stockholm 
 
Att Nordea hanterar anmälningssedlarna innebär inte i sig att Nordea betraktar den som anmält sig i erbjudandet som kund hos banken. Detta innebär bl.a. att varken s.k. 
kundkategorisering eller s.k. passandebedömning kommer att ske beträffande placeringen. 
 
 


