
Anmälningssedeln skickas till

Swedbank AB (publ)
Emissioner E676

105 34 STOCKHOLM

Teckningstid: 22 september–6 oktober 2009

Betalning: Enligt instruktioner på avräkningsnotan

Teckning utan stöd av teckningsrätter

Med hänvisning till prospekt upprättat av Swedbank AB (”Swedbank”) i september 2009 avseende företrädesrättsemission
tecknar jag/vi härmed

Villkor i korthet

• Teckningskursen är 39 kronor per stamaktie.
• Vid eventuell tilldelning beräknas avräkningsnota utsändas omkring den 14 oktober 2009. Något meddelande sänds inte till
dem som inte erhållit tilldelning.

• Inga eller ett färre antal stamaktier än vad som härmed tecknats kan komma att tilldelas.
• Stamaktierna skall betalas kontant enligt instruktioner på avräkningsnotan, normalt senast tredje bankdagen efter det
att tilldelning skett.

• Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
• Inga ändringar får göras i förtryckt text.
• Likvidkontot måste disponeras av den som anmäler sig för teckning av stamaktier.
• Anmälningssedeln måste vara Swedbank AB, Emissioner E676, 105 34 Stockholm tillhanda senast den 6 oktober 2009.
• Uppgifter om adress kan komma att inhämtas via ADB-media från Euroclear Sweden AB.
• Förvaltarregisterade tecknare följer respektive förvaltares instruktioner och skall inte använda denna anmälningssedel.

Enligt lagen om värdepappersmarknaden är Swedbank skyldig att kategorisera sina kunder när Swedbank utför transaktioner med finan-
siella instrument åt kunderna. För tjänsten att ombesörja teckning av de aktuella stamaktierna har Swedbank kategoriserat er som en ”icke-
professionell kund”. Information om Swedbank och dess tjänster finns på www.swedbank.se och i ovan nämnda prospekt. Jag/vi har tagit
del av och förstått villkoren i ovan nämnda prospekt. Jag/vi har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att förstå de risker som är före-
nade med teckning av stamaktierna. Jag/vi är införstådd(a) med att jag/vi själv(a) ansvarar för risken med investeringen.
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Personuppgifter som lämnas till bolag i Swedbanks-
koncernen kommer att behandlas i datasystem i den
utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster
och administrera kundengagemang i koncernen. Även
personuppgifter som inhämtas från annan än den kund
som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det
kan också förekomma att personuppgifter behandlas i
datasystem hos företag och organisationer med vilka
bolag i Swedbankskoncernen samarbetar. Information
om behandling av personuppgifter lämnas av
Swedbanks kontor, vilka också tar emot begäran om
rättelse av personuppgifter.

Erbjudandet att teckna stamaktier gäller inte personer som är bosatta i USA, Kanada, Japan, Australien, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Hongkong eller någon annan jurisdiktion där ett sådant
erbjudande skulle vara förbjudet. Teckning från sådan jurisdiktion kan komma att lämnas utan avseende. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Swedbank, i syfte att tillåta innehav
eller distribution av prospektet (eller något annat material hänförligt till företrädesrättsemissionen såsommarknadsföringsmaterial eller anmälningssedlar) i någon jurisdiktion i vilken sådan distri-
bution annars skulle kunna strida mot lagar eller regler. Tvist rörande eller relaterad till företrädesrättsemissionen, innehållet i prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall
avgöras exklusivt enligt svensk lag och av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans.

Företrädesrättsemission av

stamaktier 2009

0 0 0Tilldelade stamaktier skall registreras på följande VP-konto

efter att Swedbank erhållit betalning för dessa.

Swedbank befullmäktigas härmed att för min/vår räkning teckna stamaktier enligt ovan enligt de villkor som angivits i prospektet.

stamaktier i Swedbank à 39 kronor per aktie.

Likvidkonto i Swedbank eller sparbanker
Swedbank befullmäktigas att tidigast på likviddagen debitera nedanstående konto med teckningslikvid för upp till ovan angivet antal
aktier. Finns inget konto i Swedbank eller sparbanker betalas aktierna med den bankgiroavi som följer med avräkningsnotan.

Clearingnummer Kontonummer

-

ANMÄLNINGSSEDEL


