Anmälningssedel för konvertering av ÅF AB:s personalkonvertibel 2015/2019

Skickas till:
Handelsbanken Capital Markets
Emission (HCXS-O)
106 70 Stockholm

Anmälningsperiod för konvertering:
15 juni 2018 – 15 mars 2019

Konvertering verkställs månatligen. Anmälningssedeln måste vara Handelsbanken Capital Markets, Emission, tillhanda senast följande
datum (brytdagar) för att B-aktier ska kunna erhållas så fort som möjligt därefter: 15 juni 2018, 16 juli 2018, 15 augusti 2018,
17 september 2018, 15 oktober 2018, 15 november 2018, 17 december 2018 respektive 28 januari 2019. Registrering av konvertering hos
Bolagsverket kommer att ske snarast praktiskt möjligt efter respektive brytdag. Det tar omkring två veckor efter brytdagen innan B-aktier
i ÅF erhålls.
För konvertering som påkallas fr.o.m. 29 januari 2019 t.o.m. 15 mars 2019 erhålls B-aktier i ÅF först efter att bolagsstämman och
avstämningsdag för aktieutdelning 2019 har passerats.
Härmed påkallas konvertering av nedanstående nominellt belopp i ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2015/2019 KV 6 B
Dividerat med
konverteringskursen (SEK)

KV 6 B (Nominellt belopp, SEK)

/

Antal B-aktier som erhålls (avrundas
ned till närmast helt antal aktier)

=

134,10

Ovannämnda konvertibla förlagslån finns på VP-konto*:

0 0 0
Den del av konvertibeln som inte är jämnt delbar med konverteringskursen utbetalas kontant till mitt bankkonto:
____________________

_____________________________________________

____________________________________

Clearingnummer

Bankkontonummer

Bank

*Depåkunder anmäler sig för konvertering i enlighet med respektive banks/förvaltares rutiner och instruktioner.
Om du har finansierat din konvertibel genom lån i Handelsbanken måste du lösa ditt banklån i samband med konvertering. Du måste lösa
banklånet senast en månad efter att du har erhållit ÅF-aktier på ditt VP-konto. Om du vill sälja aktier för att få likvid till att lösa banklånet
använder du den orderblankett som finns på www.afconsult.com/konvertibel2015 eller kontaktar Handelsbankens kontor Arenastaden via
telefon 08-674 19 30 alternativt via mail af@handelsbanken.se. Om du vill lösa banklånet med egna medel måste du kontakta
Handelsbanken Arenastaden.
Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag är medveten om att risken för kursförändring på B-aktien i ÅF vilar
på mig som konvertibelinnehavare från det att jag lämnar in min anmälan för konvertering till dess att aktierna finns tillgängliga för
eventuell försäljning. Jag är också medveten om att ingiven anmälan är bindande och kan ej återtas eller ändras. Vidare bekräftas att
jag/vi har tagit del av vad som anges nedan under ”Personuppgifter” samt under ”Viktig information”.
Undertecknad instruerar och befullmäktigar härmed Handelsbanken att för min räkning vidta de åtgärder som erfordras för att verkställa
konvertering av ÅF:s konvertibla förlagslån KV 6 B på tidigast möjlig brytdag efter inkommen anmälan, eller snarast möjligt därefter.
Uppgifter avseende ägare
Personnummer

Telefonnummer dagtid

Namn

E-post

Utdelningsadress
Postnummer

Ort

Ort, datum
Namnteckning

Personuppgifter
Svenska Handelsbanken AB (publ) (”Handelsbanken”) är ansvarig (personuppgiftsansvarig) för behandlingen av de personuppgifter
som du lämnar i samband med denna anmälningssedel eller som i övrigt registreras i samband med denna anmälan. Utförlig
information om Handelsbankens behandling av personuppgifter och dina rättigheter i samband med sådan behandling m.m. finns på
www.handelsbanken.se

Viktig information
Nu aktuell teckning av aktier via konvertibeln anses inte i sig ge upphov till ett kundförhållande med Handelsbanken. Följden av att
Handelsbanken inte betraktar tecknaren som kund i samband med mottagande och handläggning av anmälan innebär att reglerna om
skydd för investerare i lagen om värdepappersmarknaden inte kommer att tillämpas på teckningen. Detta innebär bl.a. att varken s.k.
kundkategorisering eller s.k. passandebedömning kommer att vara obligatorisk beträffande teckningen. Tecknaren ansvarar därmed
själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med teckningen.
Varje person som tecknar ny aktie via konvertibeln kommer anses ha uppgivit, garanterat och medgivit, genom inlämnade av denna
anmälningssedel inte kommer att befinna sig eller ha hemvist i USA eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva
prospekt eller annat regulatoriskt godkännande, eller agerar för sådan persons räkning, samt att personen inte har skattskyldighet i
USA på grund av medborgarskap, Green Card eller längre vistelse i USA.

