Subsidiär teckning/teckning av
B-aktier utan stöd av teckningsrätter

Till:
Handelsbanken Capital Markets
HCDS-O Emission
106 70 Stockholm
emissionsavdelningen@handelsbanken.se

Aktieägare i AddLife AB som förvarar sina aktier i depå
hos förvaltare och önskar teckna aktier subsidiärt/ utan
stöd av teckningsrätter, ska anmäla sig för teckning
enligt instruktion från sin förvaltare. Om aktier tecknats
med stöd av teckningsrätter genom flera förvaltare, ska
anmälan om subsidiär teckning/teckning utan stöd av
teckningsrätter ske genom envar av dessa förvaltare.

Observera att denna anmälningssedel inte kan användas för teckning med stöd av teckningsrätter
Tilldelning av aktier tecknade med subsidiär teckning/utan stöd av teckningsrätter kommer att ske enligt villkoren i AddLife AB:s
Prospekt avseende nyemission 2019, daterat i januari 2019, ("Prospektet").
•
•
•
•
•
•

Teckningsperiod: 1 februari – 15 februari 2019.
Teckningskurs: 142 kronor per aktie.
Avräkningsnota med vidhängande inbetalningsavi utsänds till förvaltare som tilldelats aktier.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text.
Anmälningssedeln måste vara Handelsbanken tillhanda senast den 15 februari 2019 kl 17:00.

Med hänvisning till AddLife:s Prospekt, daterat i januari 2019, avseende nyemission 2019 anmäler jag mig för teckning av B-aktier
med subsidiär företrädesrätt respektive utan stöd av teckningsrätter enligt nedan:
stycken B-aktier
Tecknade och tilldelade aktier ska registreras på detta VP-konto:

0 0 0
Aktieägare i AddLife AB som förvarar sina aktier i depå hos förvaltare och önskar teckna aktier utan stöd av teckningsrätter ska
anmäla sig för teckning enligt instruktioner från sin förvaltare.
• G
 enom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av vad som anges på nästa sida under
rubriken ”VIKTIG INFORMATION”.
• Svenska Handelsbanken AB befullmäktigas och instrueras härmed att verkställa teckning enligt ovan.
• Vid teckning av aktier i denna emission behandlas alla tecknare som ”icke professionella kunder” och teckningen anses i
övrigt inte ge upphov till ett kundförhållande med Svenska Handelsbanken AB.

Namn- och adressuppgifter, obligatoriskt:		
Personnummer/Organisationsnummer

Skriv tydligt, texta gärna

National Identifier (om annat medborgarskap än svenskt)/LEI (fysisk person)

Namn/Firma

Postnummer

Ort

Brandfactory Finanstryck 2019 – 334976

Utdelningsadress (gata, box e.d.)
Telefon dagtid

E-post
Ort, datum

Underskrift

Se även nästa sida

VIKTIG INFORMATION
Erbjudandet riktar sig inte, vare sig direkt eller indirekt, till personer med hemvist i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare Prospekt, registrering eller andra
åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet, de förtryckta anmälningssedlarna och annan dokumentation hänförlig till nyemissionen
får följaktligen inte distribueras i eller till något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier i A
 ddLife
har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får således inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, beviljas,
levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som
inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i
USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.
Varje person som tecknar nya aktier kommer att anses ha uppgivit, garanterat och medgivit att, genom inlämnade av denna anmälningssedel
och erläggande av betalning, eller genom medgivande av leverans av teckningsrätter eller nya aktier, att denne inte, samt att vid tidpunkten
för förvärvet eller teckning av, såsom tillämpligt, teckningsrätterna eller de nya aktierna inte kommer att befinna sig eller ha hemvist i USA,
Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande
skulle kräva ytterligare Prospekt eller annat regulatoriskt godkännande, eller agerar för sådan persons räkning.
Anmälan om teckning av aktier och förvärv av nya aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig.
Tvist rörande erbjudandet enligt Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras med tillämpning av svensk materiell rätt och av svensk domstol exklusivt.
Information om behandling av personuppgifter
Den som tecknar aktier i Emissionen kommer att lämna personuppgifter till Handelsbanken. Personuppgifter som lämnas till Handelsbanken
kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera engagemang i Handelsbanken. 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 Handelsbanken samarbetar. Information om
behandling av personuppgifter lämnas av Handelsbankens kontor, vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressuppgifter kan komma att inhämtas av Handelsbanken genom en automatisk datakörning hos Euroclear.
Definierade termer
Definierade termer som används ovan ska ha samma betydelse som i Prospektet.

