
ANMÄLNINGSSEDEL 

1 
Anmälningsperioden för Erbjudandet till allmänheten kan komma att avslutas innan den 18 februari 2021. För det fall anmälningsperioden avslutas innan den 18 februari 2021 kommer detta att 

meddelas genom pressmeddelande, varvid offentliggörande av utfallet i Erbjudandet, första dag för handel samt datum för tilldelning och betalning kommer att justeras motsvarande. 

2
 Med politiskt exponerad person (PEP) avses person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. 

1 
 

 

Allmänhetens anmälningssedel för förvärv av aktier i Cint Group AB (publ) 

     

        

ANMÄLNINGSSEDEL SKICKAS TILL: 
DANSKE BANK A/S Danmark, Sverige Filial 
Nordic Asset Services – Emissioner 
Box 7523 
SE-103 92 Stockholm 

Anmälningsperiod1: 11 februari 2021 – 18 februari 2021 kl. 15:00 

Pris per aktie: Kommer att fastställas inom intervallet 62 – 72 kronor per aktie 

Sista betalningsdag: 23 februari 2021 

 Priset till allmänheten kommer att fastställas inom intervallet 62 – 72 kronor per aktie. Courtage utgår ej. 

 Prospekt finns tillgängligt på Cints hemsida; www.cint.com, Danske Banks hemsida; www.danskebank.se/prospekt samt Finansinspektionens hemsida; www.fi.se. 

 För information avseende besked om tilldelning, betalning och erhållande av aktier, se prospektet under avsnittet ”Villkor och anvisningar”. 

 För depåkunder i Danske Bank kommer Danske Bank på likviddagen den 23 februari 2021 att debitera likviden från det likvidkonto som är knutet till värdepappersdepå respektive 
investeringssparkonto hos Danske Bank som angivits i anmälan. Kunder i Danske Bank måste därför ha likvida medel motsvarande minst tilldelat belopp (tilldelat antal aktier multiplicerat med 
teckningskursen) tillgängligt på likviddagen den 23 februari 2021 från klockan 08:00. 

 

Undertecknad anmäler sig härmed i enlighet med villkoren i prospekt upprättat av styrelsen för Cint med anledning av erbjudandet, för förvärv av: 

 
st aktier i Cint  
(anmälan ska ske i jämna 50-tal aktier, dvs. 50, 100, 150 osv. dock lägst 150 aktier och högst 14 000 aktier) 

 
Undertecknad har tagit del av prospektet och är medveten om, samt godkänner och intygar att: 

 Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person är tillåten. 

 Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. 

 Tilldelning kan komma att ske med mindre antal än anmälan avser eller helt utebli. 

 Uppgifter om VP-konto och adress kan komma att hämtas från Euroclear Sweden AB. 

 Avräkningsnota beräknas utsändas snarast efter besked om tilldelning, vilket beräknas ske omkring 19 februari 2021. Inget meddelande kommer att skickas till dem som inte erhållit tilldelning, 

 Om betalning inte görs i rätt tid i enlighet med utskickad avräkningsnota kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse understiga priset i 
erbjudandet kan den som ursprungligen erhöll tilldelning av aktier i erbjudandet att få svara för mellanskillnaden. 

 Undertecknad inte befann sig i eller var bosatt i en begränsad jurisdiktion vid tidpunkten för mottagande av något dokument avseende erbjudandet eller vid tidpunkten för undertecknande av 
denna anmälningssedel. 

 Samtycke lämnas till att mina personuppgifter behandlas i den utsträckning som krävs för fullgörandet av uppdrag enligt denna anmälningssedel. 

 Bekräftas att jag/vi har tagit del av vad som anges under VIKTIG INFORMATION, BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER och OBSERVERA SÄRSKILT FÖRVAR på anmälningssedels baksida. 

 Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. 

 

PEP – uppgifter om person i politiskt utsatt ställning 

Är du eller har du de senaste 18 månaderna varit en PEP2, eller är du närstående eller har affärsförbindelse med en person som är PEP? 

 Nej   

 Ja, (om Ja, ska frågorna i Bilaga 1 besvaras för att anmälningssedeln ska vara giltig). 

 

 För investeringssparkonto m.m. se anmälningssedelns baksida ”Observera särskilt förvar”. 
Tilldelade aktier bokförs på (obligatorisk uppgift) Förvärv av aktier genom ett IPS-konto är ej möjligt. 

VP-kontonummer         

eller 
Depånummer (se särskilt förvar nedan) Förvaltare 

            

0 0 0          
 

Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Danske Bank att verkställa förvärv enligt de villkor som angivits i prospektet 

och i denna anmälningssedel samt att vidta övriga åtgärder som banken bedömer nödvändiga för att förvärvade aktier ska överföras till VP-konto, 

depå eller investeringssparkonto tillhörande undertecknad.  

Nedanstående ifylles alltid (vänligen texta) 

Personnummer/NID* (år mån dag–xxxx) / Organisationsnummer och LEI* Telefonnummer 

      –     
          
Efternamn / Firma Förnamn 

  

Postadress (gatuadress, postnummer, ort samt i förekommande fall box) E-postadress 

  

Underskrift (i förekommande fall förmyndare) Ort, Datum 

 

Ägarförhållanden för juridisk person - Om den som tecknar är en juridisk person anges fysisk persons direkta eller indirekta ägarskap i den juridiska 
personen som uppgår till 25 % eller mer av aktie- eller röstetalet i bolaget nedan: 

Efternamn, förnamn Personnummer Ägarandel (%) Rösträttsandel (%) 

Efternamn, förnamn Personnummer Ägarandel (%) Rösträttsandel (%) 

  

Denna anmälningssedel används av allmänheten i Sverige för anmälan om förvärv av aktier i Cint Group AB (publ) (”Cint”). Kunder i Danske Bank kan även anmäla sig via Hembanken, via sin 

Rådgivare eller personliga kapitalförvaltare. Kunder hos Danske Bank Private Banking kan välja att anmäla per telefon till sin Kapitalförvaltare eller private banker. Anmälan per telefon lyder under 

samma villkor som anmälan via denna anmälningssedel. Personer med ett VP-konto som är kunder i Danske Bank eller kunder i annan Svensk Bank kan teckna antingen via anmälningssedel eller 

Danske Banks hemsida (danskebank.se/prospekt) och bli allokerad aktier för ett belopp motsvarande maximalt 130 000 SEK. För att en person som inte är kund i Danske Bank men kund i annan 

svensk bank ska kunna teckna och ha möjlighet att bli allokerad aktier motsvarande ett belopp över130 000 SEK måste kunden teckna via anmälningssedeln och skicka in den tillsammans med 

kopia på godkänd id-handling (privatperson). Juridiska personer kan inte anmäla sig via hemsidan utan endast teckna via anmälningssedeln. För juridiska personer ska en kopia av registreringsbevis 

bifogas som styrker firmateckningen samt kopia på firmatecknarens ID-handling enligt ovan. 

OBS:         ANMÄLNINGSSEDEL SKA VARA DANSKE BANK TILLHANDA SENAST 18 FEBRUARI 2021, KL. 15:00 

http://www.cint.com/
http://www.danskebank.se/prospekt
http://www.fi.se/
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Observera särskilt förvar 

Om du har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto eller kapitalförsäkring, måste du kontrollera med den bank eller 
institut som för kontot om detta är möjligt. Anmälan ska göras via den bank eller institut som för kontot. Observera att förvärv av aktier genom ett IPS-konto ej är möjligt. 

 

VIKTIG INFORMATION 

Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk 
rätt. 

Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Denna anmälningssedel kan enbart användas av allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig 
inte heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet, 
anmälningssedeln eller andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller 
strider mot reglerna i sådant land. Distribution av prospektet till något land där erbjudandet förutsätter någon av ovanstående åtgärder eller som sker i strid med 
reglerna i dessa länder är förbjuden. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Tvist rörande erbjudandet enligt prospektet 
ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. 

De värdepapper som omfattas av erbjudandet enligt prospektet har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 
1933 och inte heller i enlighet med någon värdepapperslag i någon delstat i USA. Värdepapperen får därför inte erbjudas, försäljas, återförsäljas, överföras eller 
levereras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, USA eller annan jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att erbjuda värdepapperen 

Danske Bank är ett så kallat emissionsinstitut, det vill säga utför vissa administrativa tjänster kring erbjudandet. Det medför inte att den som anmält sig i erbjudandet 
(”tecknaren”) betraktas som kund hos Danske Bank. För denna placering betraktas tecknaren som kund endast om Danske Bank har lämnat råd eller på annat sätt har 
kontaktat tecknaren individuellt avseende placeringen eller om tecknaren har anmält sig via bankens kontor, internetbanken eller telefonbanken. Att tecknaren inte 
betraktas som kund medför att reglerna om skydd för investerare i lagen om värdepappersmarknaden inte tillämpas på placeringen. 

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är en anmälningssedel och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna 
eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i prospektet som offentliggjorts av Cint på dess webbplats. 
Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Tvist rörande erbjudandet enligt prospektet ska avgöras enligt svensk lag och av 
svensk domstol exklusivt. 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Personuppgifterna som lämnas i denna anmälningssedel behandlas av banken för att administrera förvärv av aktier samt i övrigt för att banken ska kunna fullgöra dess 
åtaganden enligt teckningsvillkoren. Personuppgifterna kan komma att samköras med Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister eftersom aktierna kommer att 
registreras enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument.  

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring och metod- och 
affärsutveckling. Personuppgifterna kan också komma att används i syfte att kunna rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag samt som underlag för rådgivning 
till dig. Behandlingen av personuppgifterna kan, med beaktande av den sekretesskyldighet som åligger banken, ske av andra bolag inom Danske Bank - koncernen eller 
av företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster. Uppdatering av adressuppgifter sker genom samkörning med statens person- och 
adressregister (SPAR).  

Du kan läsa mer om hur banken behandlar personuppgifter på www.danskebank.se. Informationen kan på förfrågan också fås i en skriftlig handling.  

*LEI och NID 

Från och med 3 januari 2018 måste även samtliga juridiska personer som önskar att handla med värdepapper, tillika delta i Erbjudandet ha en Legal Entity Identifier 
(”LEI”), detta i enlighet med regelverket MIFID II. LEI är en internationell identifieringskod som bland annat används vid rapportering av värdepapperstransaktioner till 
myndigheter för juridiska personer. För att kunna delta i Erbjudandet måste juridiska personer ange den LEI-kod som de blivit allokerade av den institution som utfärdat 
LEI-koden. Om förvärvaren saknar LEI-kod kommer Danske Bank inte kunna genomföra transaktionen med förvärvaren i fråga. Det är således rekommenderat att i god 
tid ansöka om LEI-kod hos någon av de godkända institutioner som utfärdar LEI. 

Från och med 3 januari 2018 måste samtliga fysiska personer som önskar att handla med värdepapper, tillika delta i Erbjudandet, ha ett så kallat NID – nummer, detta 
i enlighet med regelverket MIFID II. ”NID”, vilket står för National Client Identifier (”NID”), är en internationell identifieringskod för privatpersoner som bland annat 
används vid rapportering av värdepapperstransaktioner till myndigheter för fysiska personer. Vilket NID du har är beroende av vilket eller vilka medborgarskap du har, 
om du endast har svenskt medborgarskap består ditt NID av beteckningen ”SE” följt av ditt personnummer. Om du har fler, eller annat medborgarskap än svenskt, kan 
du med fördel kontakta din bank för att säkerställa vad ditt NID är. 

Mer information kring LEI finns på Finansinspektionens hemsida www.fi.se samt på Danske Banks hemsida där man också kan hitta godkända institutioner som 
utfärdar LEI för de fall man saknar LEI och önskar anskaffa det. 

http://www.danskebank.se/

