
Särskild anmälningssedel för teckning 
av aktier i Lappland Goldminers AB (publ)

Insändes/inlämnas till:
Evli Bank Plc, Stockholmsfilial 
Emission: Lappland Goldminers
Box 16354 
SE-103 26 Stockholm (eller via fax 08 407 80 03)
Tel: 08 407 80 31

Anmälningsperiod: 1 juni – 15 juni 2011 kl. 14:00

Betalning:  •	 vid teckning med stöd av teckningsrätt;   
senast kl 14:00 den 15 juni 2011

•	 vid teckning utan stöd av teckningsrätt

Anmälningssedeln skall användas av aktieägare som utnyttjar ett annat antal teckningsrätter än vad som tilldelats dem, av den som förvärvat teckningsrätter och har dem registrerade 
på VP-konto, samt av den som önskar anmäla sitt intresse för tilldelning utan stöd av teckningsrätter. Fullständig information finns i prospekt utgivet av styrelsen i Lappland Goldmin-
ers AB (publ) (”Lappland Goldminers”) den 23 maj 2011.

 Anmälningssedel 1, med stöd av teckningsrätter:
Undertecknad anmäler sig härmed enligt villkor i prospektet, för teckning av ____________ st aktier och utnyttjar därmed ___________st teckningsrätter. 
Det krävs tre (3) teckningsrätter i Lappland Goldminers för att teckna en (1) ny aktie i till en kurs om 1,40 kr per aktie. 

Teckningsrätterna är registrerade på följande VP-konto: _________________________________________________

Ifylld Anmälningssedel 1 skall skickas eller lämnas till Evli Bank Plc, Stockholmsfilial på ovanstående adress.

Teckning genom kontant betalning skall ske i samband med insändande av Anmälningssedel 1 genom användande av vidhängande inbetalningsavi.
Obs! Glöm ej att ange betalningsavsändare.

 Anmälningssedel 2, utan stöd av teckningsrätter:
Undertecknad anmäler sig härmed enligt villkor i prospektet, utgivet av styrelsen i Lappland Goldminers den 23 maj 2011 att, för det fall inte samtliga teckningsrätter utnyttjas, utan 
företrädesrätt teckna ________________ st aktier, eller det lägre antal som kan komma att tilldelas efter eventuell reducering, i Lappland Goldminers till en kurs om 1,40 kr per 
aktie.

Ifylld Anmälningssedel 2 skall skickas eller lämnas till Evli Bank Plc, Stockholmsfilial på ovanstående adress.

Som bekräftelse på tilldelning av aktier utan företrädesrätt utsänds avräkningsnota till tecknaren. Tecknare som inte erhåller tilldelning av aktier kommer inte att erhålla något med-
delande. Tecknade och tilldelade aktier skall betalas kontant enligt instruktioner på avräkningsnotan senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnotan. 

Emitterade aktier skall levereras till under Anmälningssedel 1 angivet VP-kontonummer eller till min/vår depå med depånummer 
___________________________________________ hos _________________________________ (Bank / Fondkommissionär).

•	 Anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att 
beaktas

•	 VP-konto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet 
av anmälningssedeln

•	 Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel
•	 Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avse-

ende
•	 Om full betalning inte görs i rätt tid kan tilldelade aktier komma att överlåtas till 

annan
•	 Vid anmälan enligt Anmälningssedel 2 kan tilldelning ske med lägre antal än anmälan 

avser eller helt utebli

•	 Evli Bank Plc ansvarar ej för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthan-
tering i samband med inlämnande av anmälningssedel

•	 Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av 
den information som anges på omstående sida

•	 Genom undertecknande av Anmälningssedel 2 bekräftas att jag/vi är införstådd(a) 
med att inga eller ett färre antal aktier kan komma att tilldelas än vad som anmälts 
för teckning

•	 Genom undertecknande av Anmälningssedel 2 befullmäktigas Evli Bank Plc att för 
undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt villkor i prospekt utgivet av 
styrelsen i Lappland Goldminers den 23 maj 2011

Efternamn/Firma Förnamn

Personnummer/Organisationsnummer Tel nr dagtid

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) Postnummer och Ort

Underskrift (i förekommande fall förmyndarens underskrift)

Vare sig Ni tecknar enligt ANMÄLAN 1 eller 2, skall samtliga uppgifter nedan ifyllas. VAR VÄNLIG TEXTA!

Emission: Lappland Goldminers AB (publ)
Obs! Glöm ej att ange betalningsavsändare.

Värdepapperskontonr     

Betalningsavsändare Betalningsmottagare
Evli Bank Plc, 
Stockholmsfilial

Blankett för betalning via Privatgirot BANKGIRO INBETALNING/GIRERING     AVI       Nr

5253-2488
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Undertecknad är medveten om och medger att:



Särskild anmälningssedel för teckning 
av aktier i Lappland Goldminers AB (publ)

INFORMATION OM DISTANSFÖRSÄLJNING ENLIGT 3 KAP. 3 § DISTANS- OCH HEMFÖRSÄLJNINGSLAGEN (2005:59)

Allmänt
Köp av värdepapper är alltid förknippat med ekonomisk risk. Den avkastning man eftersträvar kan utebli och det investerade kapitalet kan gå förlorat. Tidigare 
värdeutveckling och avkastning för de aktuella finansiella instrumenten ger inte någon säker vägledning för den framtida utvecklingen och avkastningen. Innan ett 
investeringsbeslut fattas har kunden anledning att bekanta sig med investeringsmarknaden och de olika investeringsalternativen. Kunden svarar själv för invester-
ingsbeslutens ekonomiska följder. 

Förhandsinformation och avtalsvillkor är upprättade på svenska. Förhandsinformation och annan kommunikation mellan Evli och konsumenten meddelas i enlighet 
med svensk lagstiftning. På distansavtalet tillämpas svensk lag och allmän domstol i Sverige är behörig domstol. Svensk marknadsföringslagstiftning har tillämpats.

Genom undertecknande av anmälningssedeln ger undertecknaren Evli fullmakt att teckna finansiella instrument för undertecknarens räkning. Närmare detaljer om 
Evlis uppdrag, pris och villkor för anmälan framgår av anmälningssedeln och prospektet. Utöver vad som anges i prospektet eller på anmälningssedeln kan uppdraget 
medföra andra skatter, avgifter eller kostnader vilka inte kommer att påföras eller erläggas av Evli. Villkor, tillvägagångssättet för betalning och fullgörande framgår 
av prospektet och anmälningssedeln. 

Uppgifter om Evli Bank Abp
Evli Bank Plc, Stockholmsfilial är en svensk filial till en finländsk affärsbank med koncession för kreditinstitutsverksamhet enligt den finska kreditinstitutlagen (FM 
11/417/2001). Filialen är registrerad hos Bolagsverket med organisationsnummer 516401-0216. 

Kontaktuppgifterna för Evli Bank är: 
Evli Bank Plc, Stockholmsfilial, Regeringsgatan 30–32, 4 tr,
SE-103 26 Stockholm; telefon 08-407 80 00.

Evli Bank Plc står under tillsyn av den finländska Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, 00101
Helsingfors; telefonväxel +358 10 831 51, fax +358 10 831 53 28; e-post rahoitustarkastus@rahoitustarkastus.fi. Ytterligare information: www.rahoitustarkastus.fi.

Ångerrätt vid distansförsäljning
Ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen gäller inte för de finansiella instrumenten eller uppdraget till Evli att teckna dessa instrument. 

Kundrådgivning och rättsmedel
Vid frågor i anslutning till tjänsten skall kunden i första hand vända sig till Evli Bank Plc / Operations, telefon 08 407 80 31, adress Regeringsgatan 30–32, 4 tr, Box 
16354, SE-103 26 Stockholm . Om fel begåtts i anslutning till tjänsterna skall kunden utan dröjsmål meddela Evli detta, liksom även eventuella krav med anledning av 
fel.

Vid eventuell tvist med Evli kan konsumenten också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden på postadress Box 174, 101 23 Stockholm, Internetadress www.arn.
se eller telefon 08-555 017 00.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som Evli kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundengagemang inom 
Evlikoncernen. Även personuppgifter 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 Evlikoncernen samarbetar. Information om behandling av personuppgifter 
lämnas av Evli, vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgifter.

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet i prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande kräver prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Aktierna 
kommer inte att erbjudas i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada eller till personer med hemvist där. Prospektet, anmälnings-
sedeln och andra till nyemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller sådant erbjudande kräver åtgärder som anges i 
föregående stycke eller där de skulle strida mot regler i sådant land. De nya aktierna har inte registrerats och kommer ej att registreras enligt United States Securities 
Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, ej heller i enlighet med värdepapperslagstiftning i Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrica eller Kanada och får ej erbjudas, 
överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada, eller till personer med hemvist där. 
Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Tvist rörande nyemissionen och enligt prospektet skall avgöras enligt svensk lag 
och av svensk domstol exklusivt.


