
Allmänhetens anmälningssedel och fullmakt för teckning 
av preferensaktier i Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden”)

Inlämnas till något av Carnegie Investment Bank AB:s (publ)
(”Carnegie”) kontor eller skickas till:  

Carnegie Investment Bank AB (publ)
Transaction Support 
Regeringsgatan 56
103 38  Stockholm 

Undertecknad anmäler sig härmed, enligt villkoren i prospektet daterat den 18 maj 2015 upprättat av styrelsen i Heimstaden till 
förvärv av:

st preferensaktier i Heimstaden. Anmälan om teckning av preferensaktier skall omfatta  
lägst 30 preferensaktier och skall ske i jämna poster om 10 preferensaktier.

Priset i erbjudandet är 320 kronor per preferensaktie. Courtage utgår ej.

Betalning sker i enlighet med instruktion på avräkningsnota, som beräknas utsändas omkring den 1 juni 2015.

Observera om teckningen avser fler än 400 preferensaktier ska vidimerad kopia på giltig ID-handling bifogas för att anmälnings-
sedeln ska vara giltig.

Undertecknad är medveten om, respektive medger att:
•	 Erbjudandet	till	allmänheten	omfattar	endast	allmänheten	i	Sverige
•	 Anmälan	är	bindande	och	endast	en	anmälningssedel	per	tecknare	kommer	att	beaktas,	varvid	den	först	inlämnade	kommer	att	beaktas
•	 VP-konto	eller	depå	hos	svensk	bank	eller	annat	värdepappersinstitut	måste	vara	öppnat	vid	inlämnandet	av	anmälningssedeln
•	 Tilldelning	kan	komma	att	ske	med	mindre	antal	preferensaktier	än	anmälan	avser	och	även	helt	utebli
•	 Betalning	för	preferensaktier	som	tilldelats	genom	Carnegie	skall	ske	senast	den	3	juni	2015	enligt	instruktioner	på	avräkningsnota
•	 Leverans	av	preferensaktier,	i	form	av	tecknade	betalade	preferensaktier	(BTA),	till	dem	som	tilldelats	kommer	att	ske	när	betalning	erlagts	

dock tidigast den 3 juni 2015
•	 Ofullständig,	felaktigt	ifylld	eller	för	sent	inkommen	anmälningssedel	kan	komma	att	lämnas	utan	avseende
•	 Inga	ändringar	eller	tillägg	får	göras	i	den	på	anmälningssedeln	tryckta	texten
•	 Innehavare	av	angivet	VP-konto	måste	vara	samma	person	som	härmed	anmäler	sig	för	teckning	av	preferensaktier
•	 Anmälan	har	inte	föregåtts	av	investeringsrådgivning	eller	annan	rådgivning.	Jag	/	vi	har	självständigt	fattat	beslutet	att	förvärva	preferensaktier

Var god och välj något av följande alternativ:
VP-konto VP-kontonummer

Depå hos bank eller fondkommissionär Depånummer Bank	/	Fondkommissionär

Om du har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis Investeringssparkonto eller Kapitalförsäk-
ring, ska du kontakta din förvaltare om och hur du skall anmäla teckning av dessa preferensaktier inom ramen för erbjudandet.

För information avseende besked om tilldelning, betalning och erhållande av preferensaktier, se vidare prospektet eller  
ring 08-588 694 89.

Carnegie	befullmäktigas	härmed	att	verkställa	teckning	av	preferensaktier	i	Heimstaden	samt	att	vidta	de	åtgärder	som	Carnegie	bedömer	nödvän-
diga	för	att	tilldelade	preferensaktier	skall	överföras	till	VP-konto	eller	depå	tillhörande	undertecknad.	Vidare	bekräftas	att	undertecknad	har	tagit	
del	av	vad	som	anges	nedan	under	”Viktig	information”.

Anmälningsperiod: 19 maj 2015 – 28 maj 2015

Pris: 320 kronor per preferensaktie

Betalning:  Enligt	avräkningsnota,	dock	senast	 
den 3 juni 2015

Notering:  Beräknad	första	dag	för	handel	på	Nasdaq	
First	North	Premier	11	juni	2015	
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Anmälningssedeln skall vara Carnegie tillhanda senast kl. 17:00 den 28 maj 2015

Uppgifter avseende den som tecknar preferensaktier (OBS! Obligatoriskt) Var vänlig texta
Personnummer	/	Organisationsnummer Telefon dagtid

Efternamn	/	Firma Tilltalsnamn

Postadress Postnummer och ort

Ort	och	datum E-postadress

Underskrift	(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.	
Prospekt	och	anmälningssedeln	får	inte	distribueras	i	USA	eller	något	land	där	distributionen	eller	erbjudandet	kräver	åtgärd	enligt	föregående	eller	strider	mot	regler	i	sådant	land.	
Anmälan om teckning av preferensaktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.


