
Teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) (”Nordic Mines”)

Anmälningssedel skickas till:
Carnegie Investment Bank AB (publ) 
Transaction Support
103 38 Stockholm

Anmälningssedel kan också inlämnas hos övriga banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd i Sverige för  
vidarebefordran till Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”). 

Anmälningssedel måste vara Carnegie tillhanda senast klockan 17.00 den 18 januari 2013. 

Anmälningssedel och fullmakt

Med hänvisning till prospekt upprättat av styrelsen i Nordic Mines daterat den 28 december 2012 (”Prospektet”), tecknar jag/vi 
 härmed utan företrädesrätt:

Aktier st aktier i Nordic Mines, eller det lägre antalet aktier som kan komma att tilldelas efter 
eventuell reducering, till teckningskursen 1,10 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Observera att om teckningen avser fler än 110 000 aktier ska vidimerad kopia på giltig ID-handling bifogas för att anmälnings-
sedeln ska vara giltig.

Tecknade och tilldelade aktier skall registreras på nedanstående VP-konto:

VP-konto

VP-kontonummer

Observera att aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare skall ansöka om teckning av 
nya aktier utan företrädesrätt genom förvaltaren i enlighet med dess instruktioner.

Carnegie befullmäktigas härmed att för undertecknads räkning verkställa teckning av det antal  aktier i Nordic Mines som 
anmälan avser enligt de villkor som angivits i Prospektet och vidta de åtgärder som Carnegie bedömer nödvändiga för att 
tecknade och tilldelade aktier skall överföras till mitt/vårt VP-konto. Vidare bekräftas att jag/vi har tagit del av vad som anges 
på baksidan under ”Viktig information” samt att jag/vi inte är, eller agerar för, en sådan person vars deltagande förutsätter 
åtgärder enligt vad som upptas i avsnittet ”Viktig information”.

Inget kundförhållande mellan Carnegie och tecknaren i företrädesemissionen uppkommer genom att denna anmälningssedel 
fylls i och skickas in.

Inga ändringar får göras i förtryckt text. För sent inbetald likvid, ofullständig eller felaktig betalning kan lämnas utan avseende 
eller medföra att teckning sker med ett lägre antal aktier. Vidare kan inga, eller ett färre antal aktier än vad som härmed anmälts 
för teckning komma att tilldelas. Observera att anmälan är bindande.

Tilldelning och betalning
Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt utsänds avräkningsnota till tecknaren. Tecknare som 
inte erhåller tilldelning av aktier kommer inte erhålla något meddelande. Tecknade och tilldelade aktier skall betalas kontant 
enligt instruktioner på avräkningsnotan senast tre bankdagar efter att tecknaren tillställts besked om tilldelning. De nya 
aktierna kommer att levereras snarast möjligt efter likviddagen, vilken beräknas vara omkring den 29 januari 2013.

Teckning UTAN företrädesrätt

Uppgifter avseende tecknare, obligatoriskt.  VAR VÄNLIG TEXTA

Efternamn/Firma Förnamn Personnummer/Organisationsnummer

-
Postadress (gata, box etc) Telefon dagtid

Postnummer Postort E-mail adress

Ort och datum Underskrift av tecknare (i förekommande fall förmyndare)
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Teckningsperiod:
4 januari – 18 januari 2013
Pris:
1,10 kronor per aktie

0 0 0



Personuppgifter som lämnas till Carnegie kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för 
att Carnegie ska kunna tillhandahålla erforderliga tjänster. 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 med vilka Carnegie samarbetar. Informationen om behandling av personuppgifter lämnas 
av Carnegie, vilken också tar emot begäran om rättelse av personuppgifter.

Viktig information:
Företrädesemissionen enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande kräver 
ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälnings-
sedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan 
 distribution eller sådant erbjudande kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där det skulle strida mot 
regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier som omfattas av Prospektet 
har  registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, 
 någon provinslag i Kanada, eller enligt tillämplig lag i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, 
 Sydafrika och får ej, med vissa undantag, distribueras, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, i eller inom 
USA, Kanada,  Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika, eller till personer med hem-
vist där eller till eller på  uppdrag av eller till förmån för U.S. Persons såsom dessa definieras i Regulation S under 
United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse. Anmälan om teckning och förvärv av värdepapper 
i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Tvist rörande eller relaterad till Företrädesemissionen, inne-
hållet i Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras exklusivt enligt svensk lag och av 
svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.


