
Anmälningssedel avseende lösen av Ratos KO 17 B för köp av aktier

Skicka med e-post till;        Lösenperiod: 1 oktober 2020 -  18 mars 2022

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

Nordea Issuer Services

issuerservices.se@nordea.com

Anmälningssedel avseende köp av aktier genom utnyttjande av Ratos KO 17 B 2017/2022. Likviden för köp av aktier betalar jag härmed samtidigt

som denna anmälan insänds. Likviden ska sättas in på bankkonto i Nordea 3473 17 01201 som referens anger du ditt personnummer. Betalning 

från utlandet görs till IBAN SE53 3000 0000 0347 3170 1201 BIC-KOD: NDEASESS

Antal köpoptioner Antal aktier per option Antal aktier          Lösenpris kronor Likvid att betala kronor

Köpoptionerna finns registrerade på:

   VP-konto / Servicekonto

0 0 0

Köpta aktier ska registreras på:

   VP-konto / Servicekonto Depå

0 0 0

Förvaltarens namn

Villkor i korthet: 

- Anmälan är bindande,

- Om dina köpoptioner är registrerade på en depå ska du kontakta din förvaltare i samband med lösen

- Nordea Bank Abp, filial i Sverige befullmäktigas härmed att verkställa köp av aktier enligt ovan,

- Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende,

- Leverans av aktier kommer att ske när korrekt ifylld anmälan samt betalning är Nordea tillhanda.- Om dina köpotioner är registrerade på en depå ska du kontakta din förvaltare i samband med lösen.

Uppgifter avseende ägaren, obligatoriskt Uppgifter avseende panthavaren, i förekommande fall

Personnummer Firma

     år     dag

Efternamn Tilltalsnamn Adress (gata, box & dyl) Tfn dagtid

E-postadress Postnummer Ort

Ort Datum Underskrift av panthavare

Underskrift av ägare 

Nationellt ID (NID)

    mån löpnr. Texta

=40,00

gärna!

XX 1 =

VIKTIG INFORMATION

Personuppgifter

Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med anmälningssedeln eller som i övrigt registreras i samband och därmed behandlas av Nordea Bank 
Abp, filial i Sverige för förberedelse och administration av optionslösen. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Nordea Bank 

Abp, filial i Sverige samarbetar med. Om aktieägare vill få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av Nordea bank Abp,

filial i Sverige kan aktieägaren skriftligen begära detta på nedanstående adress. Aktieägare som vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan 
vända sig till Nordea på nedanstående adress.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

Personuppgiftsfunktionen, G129
10571 Stockholm

NID/NCI och LEI

Enligt direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument (MiFID II) måste alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global 
identifieringskod för att få utföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav kräver att juridiska personer ansöker om registrering av en så kallad Legal Entity 

Identifier-kod (”LEI-kod”) och fysiska personer behöver ange sitt så kallade NID (National ID eller National Client Identifier) när de accepterar 

Uppköpserbjudandet. Varje persons legala status avgör huruvida en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs och värdeandelskontooperatören kan vara 
förhindrad från att utföra transaktionen om LEI-kod eller NID-nummer inte anges. Juridiska personer som behöver erhålla en LEI-kod kan kontakta den 

relevanta myndigheten eller en av de leverantörer som finns tillgängliga på marknaden. De som avser acceptera Uppköpserbjudandet uppmuntras att ansöka 

om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller erhålla sitt NID-nummer (fysiska personer) i god tid i förväg, eftersom denna information måste 
lämnas tillsammans med anmälningssedeln. 

#Confidential
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