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Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt avseende
aktier registrerade hos Euroclear Sweden

Nyemission

Anmälningssedeln skickas till:

Nordea Bank AB
Issuer Services, A 203
105 71 Stockholm

Åberopande prospektet utgivet av styrelsen för Nordea Bank AB (publ) ("Nordea") daterat den 16 mars 2009 angående nyemissionen 

ansöker jag/vi härmed om teckning av nya aktier i Nordea, eller det lägre antal aktier som kan   
komma att tilldelas efter eventuell reducering, utan  
företrädesrätt. Tilldelade aktier skall betalas med ett belopp om 
20,75 kronor per aktie.

Jag/vi har tecknat Nordeaaktier med företrädesrätt.

Vänligen notera att aktieägare vars aktieinnehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare måste ansöka om  
teckning av nya aktier utan företrädesrätt samt betala tilldelade nya aktier via sin förvaltare.

Undertecknad är medveten om och medger att: +

- Nordeas styrelse kommer att tilldela eventuella återstående aktier till aktieägare och andra som har anmält intresse att teckna aktier utan 
  företrädesrätt enligt de principer som anges i ovan nämnda prospekt, varvid tilldelning kan ske av färre aktier än vad som ansökts om,
- teckningskursen är 20,75 kronor per aktie,
- anmälningssedeln måste vara Nordea tillhanda senast den 3 april 2009,
- betalning ska ske enligt anvisning på avräkningsnotan, som vid tilldelning skickas ut omkring den 22 april 2009,
- inget meddelande kommer att skickas till dem som inte erhållit tilldelning,
- anmälan är bindande,
- adressuppgifter för användning till avräkningsnotan kan komma att inhämtas från Euroclear Sweden,
- Nordea härmed ges fullmakt att verkställa teckning av aktier enligt de villkor som anges i ovan nämnda prospekt, och
- för att få full prioritet vid eventuell tilldelning baserad på utnyttjade teckningsrätter måste anmälan om teckning utan företrädesrätt avse  
  aktier registrerade i värdepapperssystemet i samma land som teckning med företrädesrätt utfördes. 

Tecknade och tilldelade aktier skall registreras på:

VP-kontonummer: 0 0 0

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 

Nedanstående ifylles alltid, var vänlig texta.
Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid

Efternamn/Firma Förnamn

Adress (gata, postbox, etc.)

Postnummer Ort

Ort, datum Underskrift

Erbjudandet riktar sig inte till 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 åtgärder enligt ovan eller strider mot regler 
i sådant land. Anmälan om teckning av aktier som strider mot ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Teckningsrätterna och de nya aktierna har inte 
och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagar i någon amerikansk delstat och får inte, utom i 
enlighet med vissa begränsade undantag, överlåtas eller utbjudas i USA, Kanada, Japan, Hong Kong eller Australien.

Vänligen se baksidan för information till tecknare som befinner sig i USA eller som tecknar aktier för sådana personers räkning.

+ +

Betalning: Enligt anvisning på avräkningsnota

Teckningstid: 20 mars 2009 – 3 april 2009

Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med 
uppdraget eller som i övrigt registreras i samband därmed 
används av Nordea för förberedelse och administration av 
teckningen. Användning av personuppgifter kan även ske 
hos andra företag som Nordea samarbetar med. Om en 
aktieägare vill få information om vilka personuppgifter som 
Nordea har om honom/henne kan aktieägaren begära detta 
genom att skriva till adressen ovan. Om en aktieägare vill 
begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan 
han/hon vända sig till Nordea på ovan angiven adress.

Kopia av anmälningssedeln får ej användas!



Information till tecknare i USA eller som genomför teckning på uppdrag av personer i USA.

I samband med teckningen utfäster och garanterar var tecknare, som antingen befinner sig i USA eller som genomför teckning på 
uppdrag av person som befinner sig i USA, till Nordea Bank AB (publ) följande:

1) Investeraren är en ”qualified institutional buyer” (”QIB”) så som definierat i Rule 144A enligt United States Securities Act of 
1933 (“US Securities Act”), och har vederbörligen, för egen räkning eller för sådan QIBs räkning, upprättat ett s.k. “investor letter” 
enligt blanketten bifogad som ”Annex A” till ”international offering memorandum”;
2) Investeraren tecknar de nya aktierna för egen räkning, eller för en QIBs räkning, i respektive fall av investeringsskäl, och inte i 
syfte att distribuera (i sådan mening som avses i de federala värdepapperslagarna i USA) de nya aktierna;
3) Investeraren är införstådd med att teckningsrätterna och de nya aktierna inte har varit och inte kommer att bli registrerade 
enligt US Securities Act eller enligt någon annan tillämplig värdepapperslag i USA, och att dessa erbjuds och emitteras eller säljs 
genom en transaktion som inte inbegriper ett publikt erbjudande i USA i sådan mening som avses i US Securities Act, det vill 
säga är undantaget från registreringskraven i US Securities Act,
4) Investeraren är införstådd med att teckningsrätterna och de nya aktierna är “restricted securities” i den mening som avses i 
Rule 144(a)(3) i US Securities Act; och
5) Investeraren kommer inte att överlåta teckningsrätterna eller de nya aktierna förutom i enlighet med gällande undantag från 
kraven på registrering i US Securities Act eller, i annat fall, till följd av ett giltigt s.k. “registration statement” enligt US Securities 
Act.


	Utan stöd av teckningsrätter

