
ANMÄLNINGSSEDEL

Teckning uTan sTöd av TeckningsräTTer
Nyemission 2:1
2011

Anmälningssedeln skickas till
Swedbank AB (publ)
Emissioner E676
105 34  STOCKHOLM

Endast investerare som utnyttjat teckningsrätter för att 
teckna nya aktier i KappAhl AB har möjlighet att teckna 
nya aktier utan stöd av teckningsrätter.

Teckningstid: 16 november – 30 november 2011
Betalning: Enligt instruktion på avräkningsnotan

Med hänvisning till prospekt upprättat av KappAhl AB (”KappAhl”)  
i november 2011 avseende nyemission tecknar jag/vi härmed

aktier i KappAhl à 4:00 kronor per aktie.

Tilldelade aktier skall registreras på följande VP-konto
efter att Swedbank erhållit betalning för dessa. 0 0 0

Betalning från konto i Swedbank eller sparbank
Swedbank befullmäktigas att tidigast på likviddagen debitera nedanstående konto med teckningslikvid för upp till ovan angivet antal aktier.
Finns inget konto i Swedbank eller sparbank betalas aktierna enligt instruktion på avräkningsnotan.

Villkor i korthet
– Teckningskursen är 4:00 kronor per aktie.
–  Vid eventuell tilldelning beräknas avräkningsnota utsändas omkring den 6 december 2011. Inget meddelande kommer att skickas till 

dem som inte erhållit tilldelning.
–  Inga eller ett färre antal aktier än vad som härmed tecknats kan komma att tilldelas.
–  Aktierna skall betalas kontant enligt instruktioner på avräkningsnotan, normalt senast tredje bankdagen efter det att tilldelning skett.
–  Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel eller betalning kan komma att lämnas utan avseende.
– Inga ändringar får göras i förtryckt text.
– Likvidkontot måste disponeras av den som anmäler sig för teckning av aktier.
–  Anmälningssedeln måste vara Swedbank, Emissioner E676, 105 34 Stockholm tillhanda senast den 30 november 2011.
–  Uppgifter om adress kan komma att inhämtas via ADB-media från Euroclear Sweden AB.
–  Förvaltarregistrerade tecknare följer respektive förvaltares instruktioner och skall inte använda denna anmälningssedel.

Observera att anmälan är bindande

Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid E-postadress

Efternamn / Firma Förnamn Swedbank är så kallat emissionsinstitut för Nyemissionen, det vill 
säga bistår Bolaget med vissa administrativa tjänster kring Nyemis-
sionen. Att Swedbank är emissionsinstitut innebär inte i sig att 
Swedbank betraktar tecknaren som kund hos Swedbank. Teckna-
ren betraktas för placeringen endast som kund hos Swedbank om 
Swedbank har lämnat råd till tecknaren om placeringen eller annars 
har kontaktat tecknaren individuellt angående placeringen eller om 
tecknaren har tecknat sig via bankens kontor, Internetbanken eller 
Telefonbanken. Följden av att Swedbank inte betraktar tecknaren 
som kund för placeringen är att reglerna om skydd för investerare 
i lagen om värdepappersmarknaden inte kommer att tillämpas på 
placeringen.

Ort Datum

Underskrift (i förekommande fall förmyndare)

Erbjudandet att teckna aktier gäller inte personer som är bosatta i USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Sydafrika, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion 
där ett sådant erbjudande skulle vara förbjudet. Teckning från sådan jurisdiktion kan komma att lämnas utan avseende. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att 
vidtas av Swedbank, i syfte att tillåta innehav eller distribution av prospektet (eller något annat material hänförligt till nyemissionen såsom marknadsföringsmaterial eller 
anmälningssedlar) i någon jurisdiktion i vilken sådan distribution annars skulle kunna strida mot lagar eller regler. Tvist rörande eller relaterad till nyemissionen, innehållet 
i prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras exklusivt enligt svensk lag och av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra 
första instans.

Swedbank AB befullmäktigas härmed att för min/vår räkning teckna aktier enligt ovan enligt de villkor som angivits i prospektet. Genom 
undertecknandet av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av och förstått vad som anges häri och i prospektet och att jag/vi 
inte är, eller agerar för, en sådan person vars deltagande i nyemissionen inte är tillåtet eller förutsätter ytterligare åtgärder enligt prospektet.

Clearingnummer Kontonummer i Swedbank eller sparbank




