
Allmänhetens anmälningssedel för teckning av aktier i O2 Vind AB 

Anmälan i original kan lämnas till något av SEB:s, Swedbanks eller sparbankers kontor i Sverige. Om du är kund hos någon av dessa bankers 
internetbanker kan du även anmäla dig via Internet. Anmäl ningssedlar kan även skickas till SEB Emissioner RB6, 106 40 Stockholm, eller 
Swedbank, Emissioner, E676, 105 34 Stockholm.
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Anmälningsperiod 9 mars – 18 mars 2010. Anmälan måste vara SEB, Swedbank eller 
sparbanker tillhanda senast den 18 mars 2010, kl 17.00. Teckningskursen förväntas 
fastställas inom intervallet 66–85 kronor per aktie. Teckningskursen för allmänheten 
kommer dock inte att överstiga 85 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Slutlig teck
nings kurs förväntas offentliggöras omkring den 22 mars 2010. 

Jag är medveten om, respektive medger att:
– anmälan är bindande,
– inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text,
–  om flera anmälningssedlar lämnas in av samma tecknare kommer endast 

den första att beaktas,
–  ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas 

utan avseende, 
–  vpkonto, servicekonto/värdepappersdepå måste vara öppnad vid 

inlämnandet av anmäl nings sedeln,
–  saldot på det bankkonto eller värdepappersdepå som angivits, måste 

under perioden från och med 19 mars 2010 klockan 00.00 till och med 
den 24 mars 2010 klockan 24:00, motsvarande lägst det belopp som 
anmälan avser räknat på den högsta teckningskursen i prisintervallet. 
Därför måste pengar finnas eller sättas in på angivet bankkonto eller 
värdepappersdepå senast 18 mars 2010,   

–  anmälan lämnas utan avseende om likvid ej finns på angivet bankkonto 
under perioden 19 mars 2010 klockan 00.00 till och med 24 mars 2010 
klockan 24.00,

–  tilldelning kan komma att ske med mindre antal aktier än anmälan avser 
och även helt utebli,

–  innehavare av angivet bankkonto eller värdepappersdepå måste vara 
samma person som härmed anmäler sig för teckning av aktier,

–  likvid beräknas komma att dras från på anmälningssedeln angivet konto 
eller värdepappersdepå omkring den 24 mars 2010,

–  uppgift om vpkonto och adress kommer att inhämtas via ADBmedium 
från Euroclear Sweden,

–  vpkonto ska vara ett ordinärt ägarkonto innebärande att s k VKIkonton 
och vpkonton som är pantsatta, myndighetsbelastande eller försedda 
med kontospärr eller dylikt ej godkänns,

–  att SEB och Swedbank är emissionsinstitut innebär inte i sig att de 
betraktar den som anmält sig i emissionen (”tecknaren av aktier”) som 
kund hos respektive bank,

–  personuppgifter som lämnas till bolag i Swedbankskoncernen 
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.

Betalning av aktier
(Endast de bankkontoslag som framgår av prospektet får anges.) OBS! För dig som ovan har angivit leverans av aktier till värdepappersdepå 
i SEB, Swedbank eller sparbanker sker debitering av till depån anslutet konto. Således ska du som valt detta alternativ ej ange bankkonto nedan.

Likviden ska debiteras mitt bankkonto: 

Clearingnummer Kontonummer

i SEB Swedbank eller sparbanker

Uppgifter avseende förvärvaren, obligatoriskt.

Efternamn/Firma

Telefon dagtid

Datum

Förnamn

E-post

Personnummer / Organisationsnummer

Underskrift av förvärvaren (i förekommande fall förmyndares underskrift)

Erbjudandet riktar sig ej till sådana 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 åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att 
anses vara ogiltig. De aktier som omfattas av erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller någon provinslag 
i Kanada och får inte utbjudas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till personer med hemvist där annat än i sådana undantagsfall som ej kräver 
registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Viktig information!

Jag/vi anmäler mig/oss härmed, enligt villkoren i prospekt upprättat av styrelsen för O2 Vind AB och daterat den 5 mars 2010,  
för teckning av:

st aktier i O2 Vind, dock lägst 100 aktier och högst 50 000 aktier i jämna poster om 100 aktier

Aktierna skall registreras på VP-konto alternativt depå

VPkonto

Depå hos bank eller
annat värdepappersinstitut

Depånummer Bank/värdepappersinstitut

För depåhavare i SEB behöver depånummer endast ifyllas 
av depåhavare som önskar leverans till viss depå.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Swedbank AB (publ) och sparbankerna befullmäktigas härmed att teckna aktier, 
reservera likvid och debitera nedan angivet likvidkonto eller depå för min/vår räkning enligt de villkor som angivits i nämnda 
prospekt samt att vidta de åtgärder som banken bedömer nödvändiga för att tecknade aktier skall överföras till mitt/vårt VPkonto 
eller depå. Genom undertecknandet av denna anmälningssedel bekräftas dessutom att jag/vi har tagit del av och förstått vad som 
anges nedan under ”Viktig information!” och att jag/vi inte är en där åsyftad person, eller agerar för en sådan persons räkning.



Besked Om tilldelning

Sedan tilldelning av aktier ägt rum utsänds avräkningsnota omkring den 19 mars 2010 till 
de som erhållit tilldelning. De som inte tilldelats aktier erhåller inte något meddelande.

Besked om tilldelning beräknas även kunna lämnas från och med klockan 09.00 den 22 mars 
2010 på telefonnummer 08639 27 50 (anmälan genom SEB) samt 08585 920 47 (anmälan 
genom Swedbank). För att få besked om tilldelning måste följande anges; namn, person
nummer/organisationsnummer samt vpkonto eller depånummer hos bank eller annat 
värdepappersinstitut.

Aktietecknaren kan på begäran även erhålla en kopia på avräkningsnotan till av tecknaren 
anvisad epostadress eller telefax. Sådan begäran kan inte lämnas på anmälningssedeln utan 
måste ges via telefon till SEB respektive Swedbank i samband med att besked om tilldelning 
lämnas. Observera att epost är ett osäkert kommunikationsmedium. Erhållande av kopia på 
avräkningsnotan via epost sker därför på egen risk.


