Allmänhetens anmälningssedel och fullmakt för teckning
av preferensaktier i Fastighets AB Balder (publ) (”Balder”)
Anmälningstid: 27 maj 2011 – 7 juni 2011
Pris:
250 kronor per preferensaktie
Courtage utgår ej
Inlämnas till något av Carnegie Investment Bank AB:s (publ)
(”Carnegie”) kontor eller skickas till:
Carnegie Investment Bank AB (publ)
Transaction Support
103 38 Stockholm

Anmälningssedel i original måste vara ovanstående adressat tillhanda senast den 7 juni 2011, klockan 17.00.
Undertecknad är medveten om, respektive medger att:
– erbjudandet till allmänheten omfattar endast allmänheten i Sverige
– anmälan är bindande. I det fall att ett tilläggsprospekt upprättas får anmälan
återkallas i enlighet med vad som anges i prospektet
– endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas, om flera anmälningssedlar
lämnas in till Carnegie av samma tecknare kommer endast den sist inkomna att
beaktas
– ofullständig eller felaktigt ifylld eller för sent inkommen anmälningssedel kan
komma att lämnas utan avseende
– VP-konto eller depå hos bank eller annat värdepappersinstitut måste vara öppnat
vid inlämnandet av anmälningssedeln
– innehavare av angivet VP-konto eller depå måste vara samma person som härmed anmäler sig för teckning av preferensaktier
– VP-konto skall vara ett ordinärt ägarkonto innebärande att s.k. VKI-konton och
VP-konton som är pantsatta, myndighetsbelastande eller försedda med kontospärr eller dylikt ej godkänns

– tilldelning kan komma att ske med ett lägre antal preferensaktier än anmälan
avser och även helt utebli
– betalning för preferensaktier som tilldelats genom Carnegie skall ske senast den
13 juni 2011 enligt instruktioner på avräkningsnota som beräknas utsändas
omkring den 8 juni 2011
– leverans av BTA till dem som tilldelats preferensaktier kommer att ske när betalning är Carnegie tillhanda, dock tidigast den 13 juni 2011
– denna anmälan registreras i dataregister avsett för anmälningar i detta erbjudande och kan komma att samköras med Euroclear Swedens avstämningsregister
– ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte
– anmälan har inte föregåtts av investeringsrådgivning eller annan rådgivning av
Carnegie. Jag/vi har självständigt fattat beslutet att förvärva preferensaktier
– Carnegie inte betraktar den som anmält sig i erbjudandet som kund hos Carnegie
– inga ändringar eller tillägg får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten
– Carnegie förbehåller sig rätten att begära in vidimerad kopia på giltig
ID-handling

Jag/vi anmäler mig/oss härmed, enligt villkoren i prospekt upprättat av styrelsen för Balder och daterat den 25 maj 2011 (”Prospektet”),
för teckning av:

st preferensaktier i Balder. Anmälan skall avse lägst 50 preferensaktier i jämna poster
om 10 preferensaktier. Observera att om anmälan avser fler än 500 preferensaktier måste
vidimerad kopia på giltig ID-handling bifogas anmälningssedeln.

Preferensaktier

För information avseende besked om tilldelning, betalning och erhållande av preferensaktier, se Prospekt under avsnittet ”Villkor och anvisningar”.
Något av följande skall anges.

Jag/vi har:

VP-kontonummer

0 0 0

VP-konto
eller

Depånummer

Bank/värdepappersinstitut

Depå hos bank eller
annat värdepappersinstitut
Carnegie befullmäktigas härmed att verkställa teckning av preferensaktier enligt ovan och enligt de villkor som anges i Prospektet samt att
vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga för att tilldelade preferensaktier skall överföras till mitt/vårt VP-konto eller depå. Vidare bekräftas
att jag/vi har tagit del av vad som anges nedan under ”Viktig information”.
Obligatoriska uppgifter avseende tecknare.
Förnamn

Personnummer/Organisationsnummer

Postutdelningsadress (gata, box)
Postnummer
Ort och datum

Telefon dagtid
Adressort

-

E-postadress
Underskrift av köparen (i förekommande fall förmyndares underskrift)

Viktig information: Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och anmälningssedeln får
inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av preferensaktier i strid med ovanstående kan komma att anses
vara ogiltig.
Information om behandling av personuppgifter: Carnegie behandlar personuppgifter som du lämnar i din anmälan för att kunna administrera och fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Dina personuppgifter kan också
användas som underlag för interna marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling eller liknande. Carnegie kan enligt lag, föreskrift, myndighetsbeslut, handelsregler eller liknande vara skyldig att till annan lämna
ut personuppgifter, till exempel till Skatteverket och Finansinspektionen. Om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som Carnegie behandlar kan du skriftligen begära detta hos Carnegie Investment Bank AB
(publ), 103 38 Stockholm. Om du vill begära rättelse av felaktig personuppgift kan du vända dig till Carnegie på samma adress.
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Efternamn/Firma

VAR VÄNLIG TEXTA

