
villkor i sammandrag

Teckningskurs 3 sEk per aktie

Teckningstid 8-22 juli 2011

Handel med teckningsrätter 8-19 juli 2011

anmälningssEdEl för TEckning av 
akTiEr uTan sTöd av TEckningsräT TEr

anmälningssEdEln skick as EllEr lämnas Till:
Erik Penser Bankaktiebolag
Emissionsavdelningen / confidence
Box 7405
103 91 sTockHolm

Besöksadress: Biblioteksgatan 9
Telefon: 08-463 80 00
fax: 08-611 27 06

denna anmälningssedel skall användas för anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter i den företrädesemission 
confidence international aB (”Bolaget”) fattade beslut om vid extra bolagsstämma den 29 juni 2011 (”företrädesemissionen”). denna 
anmälningssedel skall även användas för anmälan om teckning av aktier som Bolaget fattar beslut om  med stöd av det bemyndigande 
styrelsen erhöll vid nämnda stämma (i prospek tet benämnt ”överteckningsoptionen”). observera att anmälan är bindande. Endast en 
anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan av-
seende. vid fler än en inskickad anmälningssedel per tecknare kommer den sist inkomna att beaktas. anmälningssedeln skall vara Erik 
Penser Bankaktiebolag tillhanda senast klockan 17.00 den 22 juli 2011.

undertecknad önskar härmed utan stöd av teckningsrätter teckna aktier i företrädesemissionen och, om full tilldelning av tecknade 
aktier inte erhålls, i överteckningsoptionen, i enlighet med de villkor som Bolaget anger i prospektet daterat den 6 juli 2011. underteck-
nad befullmäktigar härmed Erik Penser Bankaktiebolag att verkställa teckning av aktier i nämnda emissioner enligt nedan. 

Besked om eventuell tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken skall betalas i enlighet med anvisningarna 
på denna. meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.

uPPgifTEr avsEEndE TEcknarEn, oBligaTorisk T. var vänlig TEx Ta.

Telefonnummer (dagtid)

Personnummer/organisationsnummer

E-postadress

adress (gata, box eller motsvarande)

Efternamn/firma

Postnummer

ort och datum

Tilltalsnamn

Postort

underskrift av tecknande person/firmatecknare (i förekommande fall förmyndare)

undertecknad har utnyttjat teckningsrätter för teckning av aktier i confidence international aB (publ).

undertecknad har ej utnyttjat teckningsrätter för teckning av aktier i confidence international aB (publ).

kryssa /fyll i dET alTErnaTiv som gällEr:

TilldEladE ak TiEr sk all lEvErEras Till föl jandE vP-konTo EllEr dEPå Hos förvalTarE:

vP-kontonummer:

0 0 0

depånummer: Bank/fondkommissionär:

aktier i confidence international aB (publ) till teckningskurs 3 sEk per aktie.

jag/ vi önsk ar uTan sTöd av TEckningsräT TEr TEckna:

Enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden är EPB skyldigt att kategorisera sina kunder som icke-professionell kund eller Professionell kund. om ni inte redan 
är kund hos EPB kommer ni att för denna transaktion bli kategoriserad som icke-professionell kund. genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas 
att ni: 
1. Har tagit del av prospektet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det finansiella instrumentet. 
2. Har tagit del av och förstått vad som anges under ”upprättande och registrering av prospekt” i prospektet. 
3. Har tagit del av information om EPB, dess tjänster och relevanta riktlinjer (se www.penser.se) och att ni accepterar EPBs allmänna villkor för handel med 
     finansiella instrument samt riktlinjer för Bästa orderutförande. 
4. är medveten om att EPB inte kommer att bedöma om Er teckning av aktuellt instrument passar Er eller den ni tecknar för.

om ni inte är kund hos Erik Penser Bankaktiebolag (”EPB”) ska ni till anmälningssedeln bifoga en vidimerad kopia på id-handling. är ni en juridisk person, som inte 
är kund, ska anmälan åtföljas av behörighetshandlingar som utvisar rätt att underteckna anmälningshandlingen. anmälningssedeln kan komma att lämnas utan 
avseende om inte id- eller behörighetshandlingar bifogats. 


