
 

SEAMLESS DISTRIBUTION AB    SÄSKILD ANMÄLNINGSSEDEL 2 
INKÖPSERBJUDANDE       KÖP AV AKTIER UTAN STÖD AV INKÖPSRÄTTER 

 
 

 

Den som önskar anmäla sig för köp av aktier i Seamless Distribution Systems AB (”SDS”) utan stöd av inköpsrätter ska använda sig av denna anmälningssedel som ifylls, undertecknas 

och ska vara DNB Bank ASA, filial Sverige tillhanda senast den 14 juli 2017, kl. 15.00. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare anmäler 

om köp utan inköpsrätt till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne.  

 

För det fall inte samtliga SDS-aktier i erbjudandet förvärvas med stöd av inköpsrätter (primär inköpsrätt) ska styrelsen i Seamless, inom ramen för erbjudandet, besluta om tilldelning av 

SDS-aktier utan stöd av inköpsrätter, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:  

 

(a) De som förvärvat aktier i SDS med stöd av inköpsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och anmält intresse av att förvärva ytterligare aktier i SDS utan 

stöd av inköpsrätter pro rata i förhållande till antalet aktier i SDS som förvärvats med stöd av inköpsrätter. 

(b) Övriga som anmält intresse av att förvärva aktier i SDS utan stöd av inköpsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.  

(c) De som lämnat garantiåtagande avseende förvärv av aktier i SDS som inte sålts enligt ovan.  

 

I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnotor omkring den 21 juli 

2017 och ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till den som erhållit tilldelning. Beräknad likviddag för köp av aktier utan primär inköpsrätt är 

omkring den 23 juli 2017. Om betalning ej görs i tid, kan aktierna komma att överlåtas till annan. För det fall försäljningspriset är lägre än inköpspriset i samband med sådan överlåtelse, 

är den som först tilldelats aktierna betalningsskyldig för hela eller delar av mellanskillnaden.  

 

 

 
Undertecknad anmäler sig för köp av följande antal aktier i SDS till priset 36 SEK per aktie: 

Antal aktier Totalt belopp SEK (antal aktier * 36,00 SEK) 

 
Fyll i vart tilldelade aktier ska levereras, VP-konto 

VP-konto/Servicekonto Bank 

 

 
Undertecknad åberopar viss primärrätt vid eventuell överteckning. För det fall inte samtliga SDS-aktier i erbjudandet förvärvas med stöd av inköpsrätter (primär inköpsrätt) ska 

styrelsen i Seamless, inom ramen för erbjudandet, besluta om tilldelning av SDS-aktier utan stöd av inköpsrätter, varvid tilldelning ska ske i enlighet med ovanstående ordning  

         
Fyll i vilket konto som använts vid köp av aktier med primärrätt 

VP-konto/Service konto Bank Antal aktier 

 

Undertecknad är medveten om att denna anmälan är bindande, samt att ofullständig eller felaktig ifylld anmälningssedel kan komma att ändras av DNB Bank ASA, filial Sverige eller 

lämnas utan avseende. Härmed befullmäktigas DNB Bank ASA, filial Sverige att verkställa köp av aktier enligt ovan.  

 

Fyll i namn och adressuppgifter (VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT) 

Person/Org.nr 

 

Telefon dagtid 

Efternamn/Firma 

 

Förnamn 

 

Adress  

 

 

Postnr 

 

Ort 

 

Ort och Datum 

 

E-mail 

 

Underskrift (I förekommande fall firmatecknare eller förmyndare) 

 

 

 
Viktig information 

Erbjudandet riktar sig inte 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 inköpsrätter och aktier som omfattas av erbjudandet (”Värdepapperen”) har inte reg istrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 
(”Securities Act”), någon stat eller annan jurisdiktion i Amerikas Förenta Stater, någon provinslag i Kanada eller någon annan tillämplig lag i andra länder, såsom Australien, Hongkong, Japan eller 
Singapore, och får inte utbjudas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller i andra länder, såsom Australien, Hongkong, Japan eller Singapore, annat än i 
sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act, någon stat eller annan jurisdiktion i Amerikas Förenta Stater, någon provinslag i Kanada eller annan tillämplig lag i något 
annat land än Sverige. Värdepapperen erbjuds och säljs i Amerikas Förenta Stater endast till personer som är ”kvalificerade investerare” (eng. ”QIBs”) såsom definierat i Rule 144A enligt Securities 
Act i en transaktion undantagen från registreringskraven i Avsnitt 5 i Securities Act, varav samtliga har undertecknat och återsänt ett investerarbrev (eng. investor letter) till Seamless Distribution 
AB innan utnyttjandet av deras inköpsrätter, och utanför Amerikas Förenta Stater med stöd av Regulation S i Securities Act. Varje investerare som utnyttjar en inköpsrätt kommer att anses ha 
garanterat att (i) investeraren förstår det föregående, och (ii) förutom om investeraren är en befintlig aktieägare och kvalificerad investerare (QIB) som har undertecknat och återsänt ett 
investerarbrev (investor letter) till Seamless Distribution AB innan utnyttjandet av inköpsrätterna, befinner sig investeraren utanför Amerikas Förenta Stater, och varje eventuell person för vems 
räkning eller nytta denne agerar på icke-diskretionär basis befinner sig utanför Amerikas Förenta Stater och, vid förvärvande av Värdepapperen, kommer investeraren och varje sådan person att 
befinna sig utanför Amerikas Förenta Stater. 

 

 

Villkor i korthet 

 

Avstämningsdag: 28 juni 

Anmälningstid: 29 juni – 14 juli, 2017 kl. 15.00 

Handel med inköpsrätter: 29 juni – 12 juli 

Pris per aktie: 36 kronor 

 

Anmälan ska skickas eller lämnas till 

 

DNB Bank ASA, filial Sverige 

Securities Services & Custody 

105 88 Stockholm 

Tel: + 46 473 45 40 

Fax: +47 473 45 81 

E-mail: emissioner@dnb.se  

 

 

mailto:emissioner@dnb.se

