
Anmälningssedel för teckning av 
preferensaktier i FastPartner AB (publ) 
Anmälningssedeln kan i original lämnas till valfritt Handelsbankskontor i Sverige eller skickas till: Handelsbanken 
Capital Markets, Emission, 106 70 Stockholm. Anmälningssedeln måste vara Handelsbanken tillhanda senast 
klockan 17.00 den 29 maj 2013.

Om du är kund i Handelsbanken och är ansluten till bankens Internettjänst kan du även anmäla dig via internet fram 
till klockan 24.00 den 29 maj 2013.

Anmälningsperiod: 16 – 29 maj 2013

Teckningskurs: 293 kronor per preferensaktie

Likviddag: 5 juni 2013 

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av nedan angivet antal preferensaktier.

Fyll i antalet preferensaktier. Anmälan ska avse  lägst 50 preferensaktier i jämna poster om 
10 preferensaktier. Teckningskursen är 293 kronor per preferensaktie. Courtage utgår ej.

Undertecknad är medveten om och medger att:
– Jag/vi har läst och förstått villkoren i FastPartner ABs (”FastPartner”) prospekt 

(”Prospektet”) daterat den 15 maj 2013 avseende inbjudan till teckning av preferensaktier 
(”Erbjudandet”). 

–  Anmälan är bindande.
– Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text.
– Om flera anmälningssedlar lämnas in av samma tecknare kommer endast den först regist-

rerade att beaktas.
– Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
– VP-konto/värdepappersdepå måste vara öppnad vid inlämnandet av anmälningssedeln.

– Anmälan registreras i dataregister avsett för anmälningar i detta erbjudande. 
– Uppgift om VP-konto och adress kan komma att inhämtas från Euroclear Sweden AB.
– VP-konto ska vara ett ordinärt ägarkonto innebärande att så kallade VKI-konton kan 

komma att avvisas.
– För de som erhållit tilldelning beräknas avräkningsnota utsändas omkring den 31 maj 

2013. För information avseende tilldelning, betalning och erhållande av preferensaktier, 
se Prospektet.

– För de som angivit ett debiteringskonto eller värdepappersdepå i Handelsbanken från 
vilken likvid ska dras, beräknas likvid komma att dras omkring den 5 juni 2013.

Välj ett av nedanstående tre alternativ där tilldelade preferensaktier ska registreras (obligatorisk uppgift):
(markera med ett kryss för valt alternativ och ange depånummer alternativt VP-kontonummer)

Min/vår depå i Handelsbanken: Mitt/vårt VP-konto i valfri bank:

Min /vår depå hos:*  ————————————————————————————————————————––– Med depånummer:*  ————————————————————————––—————————————
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Kontonummer

0 0 0
Kapitalmedelskonto anslutet till depå i Handelsbanken debiteras automatiskt på 
likviddagen och därmed ska inte bankkonto för debitering anges nedan.

Det angivna kontot måste vara ett allkonto, checkkonto eller sparkonto i Handels-
banken. OBS! Om du enligt ovan har angivit leverans av preferensaktier till depå i 
Handelsbanken ska du ej ange bankkonto här.

* Om du har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner bör du kontrollera med din förvaltare om du kan teckna dessa nyemitterade preferensaktier genom Erbjudandet till depån.

Betalning av preferensaktier
Likviden ska debiteras mitt bankkonto i Handelsbanken: (Anges inte bankkonto ska preferensaktierna betalas med den bankgiroavi som medföljer avräkningsnotan).
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Clearingnummer

Den som erhållit tilldelning och erlagt betalning kommer att få betalda tecknade preferensaktier (”BTA”) bokförda på sitt VP-konto eller sin depå. BTA kommer automatiskt att 
ombokas till preferensaktier efter det att samtliga preferensaktier som emitteras genom emissionen har registrerats hos Bolagsverket. BTA kommer inte att noteras eller vara 
föremål för organiserad handel vid NASDAQ OMX Stockholm.

Handelsbanken befullmäktigas att vidta de åtgärder som Handelsbanken bedömer nödvändiga för att tilldelade preferensaktier ska överföras till mitt/vårt VP-konto eller 
värdepappersdepå. Vidare bekräftas att jag/vi har tagit del av vad som anges nedan under ”Viktig information” och att jag/vi inte är en där åsyftad person, eller agerar för en 
sådan persons räkning.

Teckning av preferensaktier genom Erbjudandet anses inte ge upphov till kundförhållande med Handelsbanken.

Undertecknad befullmäktigar Svenska Handelsbanken AB (publ) att verkställa teckning av preferensaktier enligt de villkor som angivits i Prospektet.

Namn- och adressuppgifter

Personnummer/Organisationsnummer
Skriv tydligt, texta gärna!

Efternamn / Firma Förnamn

Utdelningsadress (gata, box eller dyl) E-postadress

Postnummer Ortnamn Telefon dagtid

Ort och datum Underskrift

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra 
åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt och anmälningssedel får inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant 
land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. De aktier som omfattas av Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United 
States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller någon provinslag i Kanada och får inte utbjudas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till personer 
med hemvist där annat än i sådana undantagsfall som ej kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Personuppgifter
De uppgifter du lämnar på denna anmälningssedel hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Genom att underteckna denna anmälningssedel samtycker  du till att dessa uppgifter 
får lagras och sammanställas av Handelsbanken. Du har rätt att en gång per år få ta del av personuppgifter som finns registrerade om dig. Du har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. 
Ansökan om information och rättelse ska vara skriftliga. Om du har frågor angående användandet av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Handelsbanken.
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