
Subsidiär teckning/teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter

Nyemission 2009

Till
Handelsbanken Capital Markets
Emission
106 70 Stockholm

Tilldelning av aktier med subsidiär företrädesrätt eller utan stöd av teckningsrätter kommer att ske enligt villkoren  
i  prospektet utgivet i mars 2009 avseende föreliggande nyemission.

•   Teckningstid: 16 – 30 mars 2009.
•   Emissionskursen är 16 kronor per aktie.
•   Avräkningsnota med vidhängande inbetalningsavi utsänds till dem som tilldelas aktier.
•   Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
•   Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text.

Åberopande prospekt utgivet i mars 2009 av styrelsen för Husqvarna AB (publ) avseende nyemission 2009 tecknar 
jag/vi med subsidiär företrädesrätt eller utan stöd av teckningsrätter enligt nedan:

st A-aktier st B-aktier

Tecknade och tilldelade aktier skall registreras på VP-konto:

0 0 0

Utdelningsadress (gata, box e.d.)

Underskrift (målsmans underskrift om tecknaren är minderårig) 

Personnummer/Organisationsnummer

Efternamn/Firma Förnamn

Datum

Ortnamn Telefon dagtidPostnummer

Ort

Ifylles av tecknaren

Skriv tydligt, texta gärna 

•   Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av vad som anges på omstående 
sida under rubriken ”ÖVRIG INFORMATION”.

•   Handelsbanken Capital Markets befullmäktigas härmed att verkställa teckning enligt de villkor som angivits i 
 ovannämnda prospekt.

•   Kund som inte underrättas av Handelsbanken om annat, kategoriseras i denna transaktion som kund som inte är 
professionell investerare.
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ÖVRIG INFORMATION

Värdepappren har inte registrerats och kommer inte att registreras i något annat land eller jurisdiktion än Sverige, 
Norge, Irland och Storbritannien och får inte utbjudas till försäljning, pantsättas eller överlåtas i USA förutom i enlighet 
med undantag från krav på registrering från, eller genom en överlåtelse som inte omfattas av registrering enligt, den 
amerikanska Securities Act av 1933. Företrädesemissionen enligt prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande 
kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk, norsk, irländsk, engelsk rätt 
eller till aktieägare med hemvist i Australien, Kanada (investerare i Kanada hänvisas till avsnittet ”Restriktioner gäl-
lande försäljning och överlåtelse av teckningsrätter och värdepapper – Kanada” i prospektet), Hong Kong eller Japan. 
Prospektet får inte distribueras till något land där distributionen eller företrädesemissionen kräver sådana åtgärder eller 
strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av värdepapper i strid med de begränsningar som beskrivs ovan kan vara 
ogiltig. Personer som mottar exemplar av prospektet måste följa de begränsningar som nämns däri.


