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Tobin Properties AB (publ)
Nyemission 2018

• Teckningskursen är SEK 20 per aktie.  
• Teckningstid: 17 januari – 31 januari 2018.  
• Observera att anmälningssedeln ska vara SEB Emissioner tillhanda senast kl 17.00 den 31 januari 2018.
• Betalning i enlighet med besked på avräkningsnota.
• Endast en ansökan om teckning per person kommer att beaktas.

Anmälningssedeln skickas till:

SEB
Emissioner R B6
106 40 Stockholm

Teckning utan stöd av teckningsrätter: Nyemissionen i Tobin Properties AB (publ) sker med företrädesrätt för bolagets 
  aktieägare. Om erbjudandet inte fulltecknas genom teckning med stöd av teckningsrätter kommer överskjutande  aktier att 
tilldelas på sätt som anges i prospektet. Efter eventuell tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter erhålles 
avräkningsnota. Till delade  aktier skall betalas senast den 8 februari 2018. De nya aktierna kommer att levereras snarast möjligt 
efter betalning.

Ifylles av tecknaren
Personnummer/Organisationsnummer

Skriv tydligt, texta gärna!
Efternamn/Firma Tilltalsnamn

Postutdelningsadress (gata, box o.dyl)

Postnummer Adressort Tel. dagtid

Ort och datum Underskrift av tecknare (i förekommande fall förmyndare)

Aktieägare i Tobin Properties AB som har tecknat 
aktier med stöd av teckningsrätter och som är depåkund hos 
 förvaltare och önskar teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, 
skall anmäla sig för teckning genom sin förvaltare. 

Om aktier tecknats med stöd av teckningsrätter genom flera 
 förvaltare, skall anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter 
ske genom envar av förvaltarna.

Observera att denna anmälningssedel inte skall användas för 
teckning med stöd av teckningsrätter.

I Tobin Properties AB (publ):s nyemission 2018, enligt prospekt daterat i januari 2018, samt eventuella tillägg, anmäler jag/vi 
mig/oss härmed för  teckning av  aktier utan stöd av teckningsrätter enligt nedanstående.

Antal aktier 
som jag/vi önskar teckna:

Uppgifter om VP/Servicekonto samt adressuppgifter kommer att hämtas elektroniskt från Euroclear Sweden AB.

Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga ändringar 
eller tillägg får göras i förtryckt text.

Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte heller till sådana personer vars deltagande för-
utsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas i 
någon annan jurisdiktion än Sverige, som skulle tillåta erbjudande av aktierna till allmänheten, eller tillåta innehav, spridning av Prospektet eller något 
annat material hänförligt till Bolaget eller aktierna i sådan jurisdiktion. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses 
vara  ogiltig. Personer som mottar ett exemplar av Prospektet åläggs av Bolaget och SEB att informera sig om, och följa, alla sådana restriktioner. Vare 
sig Bolaget eller SEB tar något juridiskt ansvar för några överträdelser av någon sådan restriktion, oavsett om överträdelsen begås av en potentiell 
investerare eller någon annan. Aktierna i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities 
Act från 1933 (”Securities Act”) eller av någon annan delstatlig värdepappersmyndighet och erbjuds eller säljs inte i USA om inte ett undantag från 
registreringsskyldigheten i Securities Act är tillämpligt. Alla erbjudanden och försäljningar av aktier kommer att göras i enlighet med Regulation S i 
Securities Act. Aktierna får inte säljas, pantsättas eller på annat sätt överlåtas i USA förutom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som 
inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överensstämmelse med tillämplig delstatlig värdepapperslagstiftning. Mångfaldigande och 
spridning av hela eller delar av Prospektet i USA och röjande av dess innehåll är förbjudet. Aktierna i Erbjudandet har inte godkänts av vare sig federal 
eller delstatlig amerikansk värdepappersmyndighet eller annan amerikansk myndighet. Inte heller har någon sådan myndighet bekräftat riktigheten 
eller tillförlitligheten i Prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter

Obs! Är du ombud, vänligen fyll i uppgifterna på sid 2.

Genom undertecknandet av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av och förstått vad som anges ovan och att 
jag/vi inte är en där åsyftad person eller agerar för sådan persons räkning. Genom undertecknandet lämnas även samtycke till 
att personuppgifterna behandlas i den utsträckning det krävs för fullgörande av uppdrag enligt denna anmälningssedel, för 
vidare information om behandling av personuppgifter se nästa sida.

Härmed befullmäktigar jag/vi Skandinaviska Enskilda Banken AB att för min/vår räkning vidta de åtgärder som SEB  bedömer 
nödvändiga för att teckna nya aktier enligt de villkor som angivits i ovan nämnda prospekt och för att tilldelade aktier ska 
 överföras till mitt/vårt VP/Servicekonto.

Är du inte svensk medborgare eller har du ett medborgarskap utöver det svenska, vänligen uppge detta nedan:

Är du en juridisk person, vänligen ange ditt LEI

Antal aktier av serie A + Pref aktier  
som innehades på avstämningsdagen:



Uppgifter om ombudet
(i förekommande fall)

Personnummer / Organisationsnummer Telefon dagtid

Namn / Firma

Postutdelningsadress (gata, box o. dyl.)

Postnummer Postort

Ort Datum

Underskrift av ombudet

Behandling av personuppgifter
I samband med denna anmälningssedel samlar SEB in och behandlar uppgifter om namn, personnummer, 
adress och telefonnummer (dina ”personuppgifter”). Dina personuppgifter behövs för syftet att SEB ska 
kunna fullgöra sitt uppdrag enligt denna anmälningssedel och administrera leverans av aktier enligt villkoren 
i nyss nämnda prospekt. SEB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att 
skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina 
personuppgifter är begränsat. Endast personer hos SEB som behöver behandla personuppgifterna i enlighet 
med ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter. SEB kan komma att dela dina personuppgifter med 
bolag inom SEB-koncernen samt till leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning 
(såsom IT-leverantörer och samarbetspartners som hjälper till med reklamutskick, leverans av produkter, 
tillhandahållande av kundservice, eller liknande). Dina personuppgifter kommer att sparas i 10 år utöver 
innevarande år och därefter endast så länge som krävs enligt gällande lag.
 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), org. nr. 502032-9081 med adress Kungsträdgårdsgatan 8, 
111 47 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att SEB 
ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. 
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som SEB behandlar om dig. Du har rätt att få felaktiga 
personuppgifter om dig rättade och du kan i vissa fall begära att SEB raderar dina personuppgifter (t.ex. om 
personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det angivna ändamålet eller om du återkallar ditt samtycke).
Om du har några frågor kring denna information är du välkommen att kontakta SEB på emissioner@seb.se 
eller per brev till adressen ovan.


