
Bergs Timber AB (publ)
Nyemission 2012

Anmälningssedel (2) för teckning med stöd av subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt
Teckningstid: 
28 november – 12 december 2012

Teckningskurs:
1,15 kronor per aktie av serie B

Anmälningssedel skickas till:
Danske Bank 
VPS, Emissioner / Bergs Timber 
Box 7523
SE-103 92 Stockholm

Anmälningssedeln måste vara Danske Bank tillhanda senast kl. 15.00 den 12 december 2012.

Observera att denna anmälningssedel inte skall användas för teckning med stöd av primär företrädesrätt. Aktieägare i Bergs Timber som har tecknat aktier med 
stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) som depåkund hos förvaltare och önskar teckna ytterligare aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt eller utan 
företrädesrätt eller en annan depåkund som önskar teckna aktier utan företrädesrätt, skall anmäla sig för teckning genom sin förvaltare. Om aktier tecknats med 
stöd av primär företrädesrätt genom flera förvaltare, skall anmälan om teckning med stöd av subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt ske genom envar av 
förvaltarna. 

Nyemissionen i Bergs Timber AB sker med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Om nyemissionen inte fulltecknas genom utnyttjande 
av primär företrädesrätt kommer överskjutande aktier att tilldelas på sätt som anges i prospektet. Betalning skall ske mot teckningsbe-
kräftelse som utsänds till dem som tilldelats aktier. Tilldelade aktier skall betalas senast den dag som anges på teckningsbekräftelsen, 
preliminärt den 21 december 2012. Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Om ni ej tilldelas aktier kommer 
någon avisering om detta inte att skickas ut. De nya aktierna kommer att levereras snarast möjligt efter betalning. 

Undertecknad är medveten om samt medger att:
•	 Anmälan	är	bindande.	Inga	ändringar	eller	tillägg	får	göras	i	förtryckt	text.
•	 Ofullständig	eller	felaktigt	ifylld	anmälningssedel	kan	komma	att	lämnas	utan	avseende.
•	 Danske	Bank	befullmäktigas	att	verkställa	teckning	enligt	villkoren	i	ovannämnda	prospekt.
•	 Vid	tilldelning	skall	aktierna	bokföras	på	nedanstående	VP-konto.	
•	 Jag/vi	tagit	del	av	vad	som	anges	under	ÖVRIG	INFORMATION.

I	Bergs	Timber	AB:s	nyemission	2012,	enligt	prospekt	daterat	i	november	2012,	anmäler	jag/vi	mig/oss	härmed	för	teckning	av	aktier	
av serie	B	med	stöd	av	subsidiär	företrädesrätt	eller	utan	företrädesrätt	enligt	nedan:	

aktier av serie B

Anmälan avser (kryssa i rutan): 

 Teckning med stöd av subsidiär företrädesrätt 

 Utan företrädesrätt
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ÖVRIG INFORMATION
De värdepapper som omfattas av erbjudandet enligt prospektet har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 och inte heller i enlig-
het med någon värdepapperslag i någon delstat i USA. Värdepappren får därför inte erbjudas, försäljas, återförsäljas, överföras eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, 
Hongkong,	Japan,	USA,	Singapore,	Sydafrika	eller	annan	jurisdiktion	där	det	inte	skulle	vara	tillåtet	att	erbjuda	värdepappren.

Erbjudandet enligt prospektet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare 
prospekt,	eller	registrerings-	eller	andra	åtgärder	än	de	som	följer	av	svensk	rätt	respektive	de	som	följer	av	anmälan	enligt	artikel	18	i	Europaparlamentets	och	Rådets	direktiv	2003/71/EG.	
Denna anmälningssedel, prospektet, eller andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider 
mot regler i sådant annat land. Distribution av anmälningssedel, prospektet, eller andra till erbjudandet hänförliga handlingar till något land där erbjudandet förutsätter någon av ovanstående 
åtgärder eller som sker i strid med reglerna i dessa andra länder är förbjuden. Anmälan om förvärv av aktier eller andra värdepapper i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

Samtliga nedanstående uppgifter skall ifyllas (var vänlig texta).

Personnummer/Organisationsnummer (år, mån, dag) Telefon dagtid VP konto (12 siffror), kontofört hos

Efternamn,	förnamn	/	Firma Email

Postutdelningsadress Postnummer, postort Antalet aktier tecknat med primär företrädes-
rätt (om tillämpligt)

Ort, datum och underskrift


