ANMÄLNINGSSEDEL

Teckning utan stöd av teckningsrätter.
Anmälningssedel skickas till:

Teckningstid:

10 oktober–25 oktober 2016

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Nordic Asset Services – Emissioner
SE-103 92 Stockholm

Betalning:

Enligt instruktion på avräkningsnotan

Fax: +46 (0)752-48 47 01

OBS:

Denna anmälningssedel används om du vill teckna fler aktier än du tecknat och
betalt för med stöd av teckningsrätter alternativt om du vill teckna aktier helt utan
stöd av teckningsrätt.

ANMÄLNINGSSEDELN SKA DANSKE BANK TILLHANDA SENAST 25 OKTOBER 2016, KL. 15.00

Depåkunder hos förvaltare som önskar anmäla sig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter följer respektive förvaltares instruktioner och skall
inte använda denna anmälningssedel.
Med hänvisning till prospekt upprättat av NIBE Industrier AB (publ) (”NIBE”) i oktober 2016 avseende nyemissionen tecknar jag/vi härmed aktier utan
företrädesrätt.
aktier av serie B i NIBE till kurs 48
kronor per aktie

Tilldelade aktier skall registreras på VP-konto
efter att Danske Bank har erhållit betalning för dessa.
Betalning
Aktierna betalas med den bankgiroavi som medföljer avräkningsnotan.
Villkor i korthet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teckningskursen är 48 kronor per aktie.
Endast aktier av serie B kan tecknas utan stöd av teckningsrätter.
Vid eventuell tilldelning beräknas avräkningsnota utsändas omkring den 2 november 2016. Inget meddelande kommer att skickas till dem som inte erhållit
tilldelning.
Inga eller ett färre antal aktier än vad som härmed tecknats kan komma att tilldelas.
Aktierna skall betalas kontant enligt instruktioner på avräkningsnotan.
Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel eller betalning kan komma att lämnas utan avseende.
Inga ändringar får göras i förtryckt text.
Likvidkontot måste disponeras av den som anmäler sig för teckning av aktier.
Anmälningssedeln måste vara Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Payment & Asset Services – Emissioner, 103 92 Stockholm tillhanda senast den
25 oktober 2016.
Uppgifter om adress kan komma att inhämtas från Euroclear Sweden AB.

Danske Bank A/S (publ) befullmäktigas härmed att för min/vår räkning teckna aktier enligt ovan enligt gällande villkor i ovannämnda prospekt.
Observera att anmälan är bindande.
Personnummer / Organisationsnummer (år mån dag–xxxx)

Telefonnummer

–
Efternamn / Firma

Förnamn

Adress

Postnummer

Ort

Datum

Underskrift (i förekommande fall förmyndare)

E-postadress

Personuppgifter som lämnas till bolag i Danske Bankkoncernen kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och
administrera kundengagemang i koncernen. Även person
uppgifter 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
Danske Bankkoncernen samarbetar. Information om
behandling av personuppgifter lämnas av Danske Banks
kontor, vilka också tar emot begäran om rättelse av
personuppgifter.

Företrädesemissionen enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som
följer av svensk rätt.
Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar är inte avsedda att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore
eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Denna
anmälningssedel varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får
inte utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven
i den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”) och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i
USA. Varken teckningsrätterna, BTA eller de nya aktierna som omfattas av Prospektet har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, någon provinslag i Kanada,
eller enligt tillämplig lag i t.ex. USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Singapore, Japan eller Nya Zeeland och får ej, med vissa undantag, distribueras, erbjudas, överlåtas
eller försäljas, direkt eller indirekt, inom USA, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Sydafrika, Singapore eller Nya Zeeland eller till personer med hemvist där eller till eller på
uppdrag av eller till förmån för U. S. Persons såsom detta definieras i Regulation S i Securites Act.
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 NIBE på dess webbplats. Anmälan om teckning av
aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Tvist rörande erbjudandet enligt Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras med
tillämpning av svensk materiell rätt och av svensk domstol exklusivt.
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