ANMÄLNINGSSEDEL

Teckning med stöd av teckningsrätter
Nyemission 2016

Tecknings- och betalningstid: 1–15 december 2016
Handel med teckningsrätter:

Anmälningssedel skickas till		
Swedbank AB (publ)
Emissioner S85
105 34 STOCKHOLM

1–13 december 2016

Denna anmälningssedel används om du har köpt eller sålt
teckningsrätter, överfört teckningsrätter från annat VP-konto
eller inte vill utnyttja samtliga erhållna teckningsrätter.

OBS! SISTA DAG FÖR TECKNING OCH BETALNING ÄR 15 DECEMBER 2016
Med hänvisning till prospekt upprättat av Brinova Fastigheter AB (publ) i november 2016 avseende nyemission tecknar jag / vi härmed
B-aktier med stöd av teckningsrätter genom betalning enligt nedan.
Antal teckningsrätter
som utnyttjas

Berättigar till
teckning av B-aktier
/4

Belopp att betala*

× 16 kronor

Teckningsrätterna finns registrerade på VP-konto**:

0 0 0

* Betalningsinstruktion
Teckning av aktier skall ske genom betalning till bankgironummer 431-5529. Sista dag att teckna och betala är den 15 december 2016.
** VIKTIGT Vid betalning, ange endast VP-kontonummer som ditt referensnummer / meddelande enligt ovan med 12 tecken.
Betalning från utlandet, Swedbank tillhanda senast 15 december 2016, sker till:
SWEDBANK AB, BIC/SWIFT: SWEDSESS, IBAN No: SE06 8000 0821 4996 4529 8903.
VIKTIGT! Ange namn, adress, VP-kontonummer och referens ”Issue Brinova Fastigheter”.
Villkor i korthet
• För en (1) befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) teckningsrätt av serie B.
• Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
• Teckningskursen är 16 kronor per B-aktie och teckning sker genom samtidig kontant betalning.
• Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
• Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text.
• För sent inbetald likvid, ofullständig eller felaktig betalning kan lämnas utan avseende eller teckning kan ske med ett lägre antal B-aktier.
Betald likvid som ej ianspråktagits för teckning kommer att återbetalas.
• Sista dag att teckna och betala är den 15 december 2016. Därefter blir teckningsrätterna ogiltiga och saknar därmed värde.
• Tecknare som har sina teckningsrätter förvaltarregistrerade följer respektive förvaltares instruktioner och
skall inte använda denna anmälningssedel.

Observera att anmälan är bindande
Personnummer / Organisationsnummer

Telefon dagtid

E-postadress

Förnamn

Ort

Datum

Underskrift (i förekommande fall förmyndare)

Personuppgifter som lämnas till bolag i Swedbanks koncernen kommer att
behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla
tjänster och administrera kundengagemang i koncernen. Även personuppgifter
som inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att
behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem
hos företag och organisationer med vilka bolag i Swedbanks koncernen samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av S wedbanks kontor,
vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgifter.

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Brinova Fastigheter för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Prospektet utgör varken ett erbjudande att överlåta eller en inbjudan avseende ett erbjudande att teckna andra värdepapper än BTA, teckningsrätter och de nya aktierna. Erbjudandet att teckna nya aktier gäller inte personer
som är bosatta eller har en registrerad adress i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte heller till sådana personer
vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt eller registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Följaktligen får varken Prospektet, marknadsföringsmaterial eller övrigt till
Erbjudandet hänförligt material distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion om inte detta sker i enlighet med gällande lagar och regler. Envar som kan komma att inneha Prospektet är skyldig
att informera sig om och följa nämnda restriktioner och särskilt att inte publicera eller distribuera Prospektet i strid med tillämpliga lagar och regler. Varje handlande i strid med nämnda restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepappersrättslig reglering. Som ett villkor för att få teckna nya aktier enligt Erbjudandet kommer varje person som tecknar nya aktier att anses ha gjort
eller, i vissa fall, bli ombedd att göra vissa utfästelser vilka Brinova Fastigheter och Swedbank kommer att förlita sig på. Tvist rörande eller med anledning av Erbjudandet, innehållet i Prospektet
eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras exklusivt enligt svensk lag och av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.
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Efternamn / Firma

