teckningsanmälan om förvärv av aktier i

GOTLAND WHISKY

Om ni önskar att betalning av aktier skall ske från konto i Nordea,
ange konto för debitering här:

Nordeakonto ..........................................

A K T I E B O L A G
(PUBL)

Anmälningssedeln sänds till nedanstående adress

Nordea Bank AB (PUBL)
Issuer Services, R 5303
105 71 Stockholm

ANMÄLNINGSPERIOD:
14 maj - 16 juli 2012
LIKVIDDAG: 23 juli 2012
PRIS PER AKTIE: 19,00 kr

Teckningssedeln måste sändas med post i god tid före sista anmälningsdagen för
att kunna vara Nordea Bank tillhanda senast den 23 juli. Åberopande erbjudande
givet av styrelsen i Gotland Whisky Aktiebolag i april 2012 angående försäljning av
aktier anmäler jag mig/vi oss härmed för förvärv, enligt de i erbjud-andet angivna
villkoren, av

..............................................................
STYCKEN AKTIEPOSTER
À 1.900,00 kronor
(100 aktier x 19,00 kronor),
i Gotland Whisky Aktiebolag (publ).
Aktier kan tecknas i en post eller ﬂera.

Kontot måste vara ett bankkonto i Nordea och får inte vara ett fondkonto. Innehavare av angivet bankkonto i Nordea måste vara samma person som härmed
anmäler sig för köp av aktier. Om konto ej anges kommer betalningsinstruktion
att lämnas på avräkningsnotan.
Jag/vi har: (Ett av nedanstående alternativ skall anges.)

VP-konto

..........................................

Depåkonto

..........................................

VP-kontonummer

Depåkontonummer

...........................................
Bank/värdepappersbolag

Avräkningsnota med uppgift om
tilldelning beräknas utsändas omkring
den 17 juli 2012. Tilldelade aktier ska
betalas senast den 23 juli 2012.

Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med uppdraget eller som i
övrigt registreras i samband därmed behandlas av Nordea Bank AB (”Nordea”)
för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter
kan även ske hos andra företag som Nordea samarbetar med. Om aktieägare vill
få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas
av Nordea kan aktieägaren skriftligen begära detta hos Nordea på adress enligt
ovan. Aktieägare som vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan
vända sig till Nordea på ovan angiven adress.

Vid överteckning kan tilldelning
komma att ske av ett lägre antal aktier
än vad anmälan avser eller helt utebli.

.........................................................

.................................................

Personnr | Organisationsnr			

Tfn.nr dagtid

.........................................................

.................................................

Efternamn | Firma			

Tilltalsnamn

Undertecknad är medveten om och
medger att
• anmälan är bindande,
• inga ändringar eller tillägg får
göras i förtryckt text,
• för depåkunder kan adress komma
att inhämtas från Spar,
• vid tilldelning av aktier kommer 		
likviden att dras från nedan
angivet bankkonto den 23 juli 		
2012. Om inget bankkonto i
Nordea anges skall betalning ske
enligt instruktion på avräkningsnotan, som utsänds till dem som
tilldelas aktier,

Jag är redan aktieägare.

• erforderligt belopp enligt anmälan
skall ﬁnnas disponibelt på angivet
bankkonto senast på likviddagen,
• innehavare av angivet bankkonto
i Nordea måste vara samma person
som anmäler sig för förvärv
av aktier,
• VP-konto eller värdepappersdepå
måste vara öppnat vid inlämnandet
av anmälningssedeln,
• ofullständig eller felaktigt ifylld 		
anmälningssedel kan komma att
lämnas utan avseende,
• Nordea administrerar inget annat
än själva nyemissionen.

...........................................................................................................................
Utdelningsadress (Gata, Box el dyl.)

..........................

...........................................

................................

Postnummer

Postadress			

Datum

................................................................................
E-postadress

................................................................................
Underskrift (i förekommande fall förmyndare)

