
Teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt /
utan stöd av teckningsrätter

Företrädesemission 2016 

Anmälningssedeln skickas till:
Nordea Bank AB
Issuer Services, R5303
105 71 Stockholm

Teckningsperiod: 2–16 november 2016
Betalning: Tecknade och tilldelade aktier skall betalas i enlighet med 
instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren.

Observera att aktieägare vars aktieinnehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare måste ansöka om teckning av aktier 
med subsidiär företrädesrätt/utan stöd av teckningsrätter samt betala tilldelade nya aktier via och enligt instruktioner från förvaltaren, 
eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, genom envar av dessa.

–  Företrädesemissionen i Tele2 AB (publ) (”Tele2”) sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
–  Tilldelning av aktier med subsidiär företrädesrätt/utan stöd av teckningsrätter kommer ske enligt villkoren i prospektet utgivet av Tele2, 

daterat den 28 oktober 2016.
–  Teckningskursen är 53 svenska kronor (”SEK”) per ny Tele2-aktie, oavsett aktieslag.
–  Anmälningssedeln måste vara Nordea Bank AB (publ) (”Nordea”) tillhanda senast den 16 november 2016.
–  Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnotan som kommer att skickas till tecknaren 

omkring den 23 november 2016.
–  Inget meddelande skickas ut till dem som inte erhållit tilldelning.
–  Adressuppgifter kan komma att inhämtas från Euroclear Sweden AB.

I enlighet med ovan nämnt prospekt anmäler jag/vi härmed teckning av aktier i Tele2 med subsidiär företrädesrätt /
utan stöd av teckningsrätter enligt nedan:

A-aktier B-aktier

Tecknade och tilldelade aktier skall registreras på VP-konto:

0 0 0

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.  
Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Observera att anmälan är bindande.

Den som är befintlig kund i Nordeas värdepappersrörelse informeras om att någon bedömning av om detta finansiella instrument passar kunden inte kommer att göras.
Nordea ges härmed oåterkallelig fullmakt att för min/vår räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som anges i ovan nämnt prospekt. 
Genom undertecknandet av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av och förstått vad som anges ovan och att jag/vi inte är, eller agerar för, en sådan person  
vars deltagande förutsätter ytterligare åtgärder enligt ovan.

Nedanstående ifylles alltid, var vänlig texta!
Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med 

uppdraget eller som i övrigt registreras i samband därmed 
används av Nordea för förberedelse och administration av 
teckningen. Användning av personuppgifter kan även ske 
hos andra företag som Nordea samarbetar med. Om en 
aktieägare vill få information om vilka personuppgifter som 
Nordea har om honom/henne kan aktieägaren begära detta 
genom att skriva till adressen ovan. Om en aktieägare vill 
begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan han/
hon vända sig till Nordea på ovan angiven adress.

Något kundförhållande uppstår inte mellan den som tecknar 
sig för aktier i nyemissionen och Nordea enbart med 
anledning av att Nordea hanterar anmälningssedlarna på 
uppdrag av Tele2.

-
Efternamn/Firma Förnamn

Adress (gata, box el. dyl.)

Postnummer Ort

Ort, datum Underskrift

Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Sydafrika eller USA (förutom till andra än befintliga aktieägare i USA som är kvalificerade institutionella investerare (”QIBs”) 
definierade i Rule 144A i vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”)) och får inte erbjudas, säljas, pantsättas, återförsäljas, beviljas, levereras, tilldelas, upptas eller på 
annat sätt överföras i eller till USA eller till förmån för personer i USA om inte värdepapper registreras enligt Securities Act eller enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. 
Erbjudandet riktar sig inte till någon annan jurisdiktion där det inte är tillåtet att erbjuda teckningsrätterna, betalda tecknade aktierna (”BTAs”) eller de nya aktierna eller där sådan åtgärd är föremål för 
legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk, brittisk, irländsk, norsk, dansk eller finsk rätt. 
Varken teckningsrätterna, BTA eller de nya aktier som tilldelas respektive erbjuds har registrerats eller kommer att registreras enligt vid var tid gällande Securities Act. Prospektet eller anmälningssedeln 
får inte distribueras eller publiceras i något land eller någon jurisdiktion där distribution, publicering eller erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, BTAs eller nya aktier kräver sådana åtgärder eller 
strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion. Prospektet kommer att passporteras till Storbritannien, Irland, Norge, Danmark och Finland.

Med undantag för det begränsade antal aktieägare som är QIBs och som iakttar de processer som finns beskrivna i det amerikanska erbjudandedokumentet tillåts inte aktieägare som är lokaliserade 
i USA att teckna sig för aktier genom utnyttjande av teckningsrätter eller på annat sätt förvärva nya aktier i erbjudandet. Med undantag för sådana QIBs kommer inte instruktionsformulär eller andra 
dokument, som fordras av en finansiell mellanhand gällande utnyttjandet eller försäljningen av teckningsrätter, att accepteras från amerikanska adresser eller från sådana adresser som har en 
amerikansk poststämpel. Detsamma gäller i de fall det efterfrågats att BTAs eller de nya aktierna levereras till ett konto som innehas av en person med adress i USA.

Anmälan om teckning av aktier som strider mot ovanstående kan komma att vara ogiltig.


