
Allmänhetens anmälningssedel för förvärv av aktier i Eltel AB (publ)
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Anmälningsperiod:  26 januari – 4 februari 2015 kl. 17.00
Pris: 55–70 kronor per aktie
Likviddag: 10 februari 2015

Jag är medveten om och 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,
•	 VP-konto/servicekonto, depå hos valfritt värdepappersinstitut eller 

Investeringssparkonto hos SEB måste vara öppnat vid inlämnandet av 
anmälningssedeln,

•	 saldot på det bankkonto, den värdepappersdepå eller det Investerings-
sparkonto i SEB som angivits, måste under perioden från och med 
kl. 00.00 den 5 februari 2015 till och med kl. 24.00 den 10 februari 2015, 
motsvara lägst det belopp som anmälan avser räknat på det högsta priset 
i prisintervallet. Därför måste pengar finnas eller sättas in på angivet 
bankkonto, värdepappersdepå eller Investeringssparkonto senast den 
4 februari 2015, 

•	 om flera anmälningssedlar lämnas in av samma förvärvare kommer 
endast den först registrerade att beaktas,

•	 tilldelning kan komma att ske med mindre antal aktier än anmälan avser 
och även helt utebli,

•	 innehavare av angivet bankkonto måste vara samma person som anmäler 
sig för förvärv av aktier,

•	 uppgift om VP-konto/servicekonto och adress kommer att inhämtas 
elektroniskt från Euroclear Sweden,

•	 VP-konto/servicekonto ska vara ett ordinärt ägarkonto innebärande att 
s.k. VKI-konton och konton som är pantsatta, myndighetsbelastade eller 
försedda med kontospärr eller dylikt inte godkänns,

•	 att SEB är emissionsinstitut innebär inte i sig att banken betraktar den 
som anmält sig i erbjudandet som kund hos banken för placeringen.

Betalning av aktier

Endast de bankkontoslag som framgår av prospektet får anges. OBS! För dig som angivit att tilldelade aktier ska registreras på en värdepappers-
depå eller ett Investeringssparkonto hos SEB gäller att debitering sker av till depån anslutet konto respektive Investeringssparkontot. Således 
ska du som valt något av dessa alternativ inte ange ett bankkonto nedan.

Likviden ska debiteras mitt bankkonto i SEB: (Obs! Endast SEB konto får anges) 
Clearingnummer Kontonummer

 

Uppgifter avseende förvärvaren, obligatoriskt.

Efternamn/Firma

Telefon dagtid

Datum

Förnamn

E-post

Personnummer / Organisationsnummer

Underskrift av förvärvaren (i förekommande fall förmyndares underskrift)

Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet eller 
anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier i 
strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. De aktier som omfattas av erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities 
Act från 1933 (”Securities Act”), någon provinslag i Kanada eller någon annan tillämplig lag i andra länder såsom Australien, Hongkong, Japan eller Sydafrika och får inte utbjudas eller 
försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller i andra länder, såsom Australien, Hongkong, Japan eller Sydafrika annat än i sådana undantagsfall som 
inte kräver registrering enligt Securities Act någon provinslag i Kanada, eller annan tillämplig lag i något annat land än Sverige.

Viktig information

Jag/vi anmäler mig/oss härmed, enligt villkoren i prospekt upprättat av styrelsen för Eltel AB i januari 2015, för förvärv av nedan 
angivet antal aktier

Fyll i önskat antal aktier. Lägst 150 aktier och högst 16 000 aktier, i jämna poster om 50 aktier. Försäljningspriset förväntas 
fastställas inom intervallet 55–70 kronor per aktie. Försäljningspriset till allmänheten i Sverige kommer inte att överstiga 70 kronor 
per aktie. Courtage utgår inte. Försäljningspriset förväntas offentliggöras omkring den 6 februari 2015.

Skandinaviska Enskilda Banken AB befullmäktigas härmed att teckna aktier, reservera likvid och debitera nedan angivet likvidkonto, depå 
eller Investeringssparkonto för min/vår räkning enligt de villkor som angivits i nämnda prospekt samt att vidta de åtgärder som banken 
bedömer nödvändiga för att förvärvade aktier skall överföras till mitt/vårt VP-konto/servicekonto, depå eller Investeringssparkonto i SEB. 
Genom undertecknandet av denna anmälningssedel bekräftas dessutom att jag/vi har tagit del av och förstått vad som anges nedan under 
”Viktig information!” och att jag/vi inte är en där åsyftad person, eller agerar för en sådan persons räkning.

Inlämnas till något av SEB:s kontor eller skickas till:

SEB Emissioner R B6 
106 40 Stockholm 

Om du är depåkund eller har Investeringssparkonto hos SEB kan du även 
anmäla dig via internet. Om du har Investeringssparkonto hos en annan 
förvaltare än SEB ska du vända dig dit. 

Ange ett av alternativen nedan för registrering av aktierna. (Alternativ 1 och 2 måste även ange ett likvidkonto i SEB)

VP-konto / servicekonto
(likvidkonto i SEB måste anges nedan)

Depå / ISK förvar i SEB  
(Obs! Endast i SEB) 

Depå hos annan bank eller 
annat värdepappersinstitut 
(likvidkonto i SEB måste anges nedan)

Depånummer Bank / värdepappersinstitut

Om du anger Investeringssparkonto i SEB och erhåller 
tilldelning, kommer SEB att förvärva motsvarande antal 
tilldelade aktier i erbjudandet för vidareförsäljning till ditt 
Investeringssparkonto till erbjudandepriset.

(Obs! Om VP-konto finns i SEB kommer detta att väljas i första 
hand, i andra hand kommer det senast använda VP-kontot att 
användas) 

OBS! Om du har en depå eller ett Investeringssparkonto där det finns begränsningar för vilka finansiella instrument som får förvärvas, såsom inom ramen för en kapital försäkring, 
måste du kontrollera med din bank/förvaltare om och hur du kan förvärva aktier i erbjudandet. Anmälan måste göras av din bank eller förvaltare.

Depånummer / ISK förvar (depå)
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