Anmälningssedel och fullmakt avseende Erbjudandet från
AB Sagax (publ) (”Sagax”) till preferensaktieägarna i Sagax
under den förlängda acceptperioden
INSÄNDES ELLER INLÄMNAS TILL:
Carnegie Investment Bank AB,
c/o Strömberg Distribution
Kundnummer 206 359 05
120 20 Stockholm

Uppgifter om aktieägaren

Namn

ACCEPTPERIOD: 2 JUNI 2017 – 15 JUNI 2017
ANMÄLNINGSSEDEL MÅSTE VARA CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (PUBL)
(”CARNEGIE”) TILLHANDA SENAST KLOCKAN 17.00 DEN 15 JUNI 2017.
Erbjudandet i sammandrag
Preferensaktieägare i Sagax erbjuds att för varje preferensaktie i Sagax erhålla:
• Alternativ 1: 1,15 nyemitterade aktier av serie D, eller
• Alternativ 2: 1,00 nyemitterad aktie av serie D samt 4 kronor
För det fall att Alternativ 1 resulterar i en fraktion av en stamaktie av serie D,
erhålls utöver nya stamaktier av serie D ett kontantbelopp motsvarande
fraktionens andel av 28,45 kronor, avrundat till närmaste heltal kronor.

Adress

Postnummer

Adressort

Personnummer/organisationsnummer

Courtage utgår ej.
Likvid enligt Alternativ 1 i förekommande fall och Alternativ 2 beräknas
erhållas omkring den 29 juni 2017
För fullständiga villkor, vänligen se Erbjudandehandlingen som
offentliggjordes den 11 maj 2017.

–
VP-konto

0 0 0
Ange det VP-konto där preferensaktierna i Sagax finns registrerade.

Obligatorisk uppgift! Markera endast ett alternativ med kryss. Det går ej att kombinera alternativen.

Alternativ 1:

Jag accepterar Alternativ 1 för

st preferensaktier i Sagax

Alternativ 2:

Jag accepterar Alternativ 2 för

st preferensaktier i Sagax

Genom att använda denna anmälningssedel etableras inget kundförhållande mellan undertecknad och Carnegie.
Observera att anmälan är bindande.
Carnegie befullmäktigas härmed att för undertecknads räkning verkställa teckning av ovan tecknade stamaktier av serie D. Vidare bekräftas att jag/
vi har tagit del av vad som anges på anmälningssedelns baksida under ”Viktig information” samt att jag/vi inte är, eller agerar för, en sådan person
vars deltagande förutsätter åtgärder enligt vad som upptas i avsnittet ”Viktig information”. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan
komma att lämnas utan avseende.
Underteckna anmälningssedeln. Anmälningssedel som saknar underskrift kan komma att lämnas utan beaktande.
Ort och datum

Namnteckning

Telefon (dagtid)

E-postadress

Namnförtydligande

Telefon (mobiltelefon)

Nedanstående ifylls endast om preferensaktierna i Sagax är pantsatta. I sådana fall skall även panthavaren underteckna anmälningssedeln.
Uppgifter avseende panthavare
Efternamn/firma

Förnamn

Adress (gata, box etc.)

Postnummer

Adressort

Underskrift av panthavare

Var god vänd. Information återfinns även på blankettens baksida.

Anmälan
Preferensaktieägare i Sagax som är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) och som önskar acceptera
Erbjudandet skall under perioden 2 juni 2017 – 15 juni 2017 underteckna och lämna in ifylld anmälningssedel enligt fastställt
formulär till:									
Carnegie Investment Bank AB
c/o Strömberg Distribution
Kundnummer 206 359 05
120 20 Stockholm
Anmälningssedel kan även lämnas till övriga banker eller värdepappersinstitut för vidarebefordran till Carnegie till ovannämnda
adress. Anmälningssedeln måste lämnas in eller sändas med post i god tid före sista anmälningsdag för att kunna vara
Carnegie tillhanda senast klockan 17.00 den 15 juni 2017. Observera att felaktiga eller ofullständigt ifyllda anmälningssedlar
kan komma att lämnas utan beaktande.
Bekräftelse till aktieägarna
Efter det att Carnegie mottagit och registrerat korrekt ifylld anmälningssedel kommer de preferensaktier som anmälts till
försäljning att överföras till ett nyöppnat spärrat VP-konto, så kallat apportkonto, i aktieägarens namn. I samband med detta
skickar Euroclear en avi som visar uttaget från det ursprungliga VP-kontot. VP-avi som visar insättningen på det nyöppnade
spärrade VP-kontot skickas ej ut.
Leverans av stamaktie av serie D samt kontant vederlag
För verkställighet av Erbjudandet krävs registrering hos Bolagsverket av bland annat årsstämmans beslut om minskning av
aktiekapitalet. Vidare krävs registreing hos Bolagsverket av kvittningsemissionen, som styrelsen kommer att besluta om med
stöd av årsstämmans bemyndigande. Registrering beräknas ske omkring den 26 juni 2017. Leverans av nya aktier av serie D
samt kontant vederlag, för Alternativ 1 i förekommande fall och för Alternativ 2 i samtliga fall, beräknas ske omkring den 29
juni 2017 till det avkastningskonto som är kopplat till respektive aktieägares VP-konto. Om avkastningskonto saknas, är
felaktigt eller är ett plusgirokonto, sker utbetalningen via en utbetalningsavi. I förekommande fall sänds beloppet till
panthavaren respektive förvaltaren.										
				
Frågor
Frågor med anledning av Erbjudandet kan ställas till Carnegie på telefon 08-58 86 94 80.

Viktig information
Denna anmälningssedel, Prospektet eller annan därtill hörande handling riktar sig inte till personer som är bosatta eller vistas i USA
(med USA avses: Förenta staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien,
Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av stamaktier av serie D kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Denna anmälningssedel, Prospektet eller annan därtill
hörande handling får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till nämnda länder respektive
annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare
prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i
denna anmälningssedel, Prospektet eller annan därtill hörande handling får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på
sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities
Act från 1933, med tillägg, (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Inga nya stamaktier av serie D har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller
jurisdiktion i USA och inga nya stamaktier av serie D får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller
indirekt, till eller inom USA annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet
enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden
till allmänheten avseende nya stamaktier av serie D genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som
nämnts i denna anmälningssedel, Prospektet eller annan därtill hörande handling i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i
USA. Anmälan om teckning och förvärv av värdepapper i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Tvist rörande eller
relaterad till nyemissionen, innehållet i Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras exklusivt enligt svensk
lag och av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.
Personuppgifter som lämnas till Carnegie kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla
tjänster. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den person som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det
kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag med vilka Carnegie samarbetar. Informationen om
behandling av personuppgifter lämnas av Carnegie, vilken också tar emot begäran om rättelse av personuppgifter.

