Särskild anmälningssedel
ANMÄLNINGSSEDELN SKICKAS ELLER LÄMNAS TILL:
Erik Penser Bankaktiebolag
Emissionsavdelningen/HQ
Box 7405
103 91 STOCKHOLM
Telefon: 		
Fax:		
E-post: 		

08-463 80 00
08-611 27 06
emission@penser.se

FÖRETRÄDESRÄTT
TILL TECKNING:

För varje aktie i HQ AB som innehas på avstämningsdagen den 26 februari 2014 erhålls en (1)
teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar
till teckning av tre (3) nya aktier i HQ AB.

TECKNINGSKURS:

0,40 SEK per aktie

TECKNINGSTID:

3 – 19 mars 2014

Denna anmälningssedel skall användas för det fall samtliga erhållna teckningsrätter inte skall utnyttjas eller då anmälan om teckning sker
med stöd av förvärvade teckningsrätter. Observera att anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att
beaktas. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln skall vara Erik Penser Bankaktiebolag tillhanda senast
klockan 17.00 den 19 mars 2014.
Undertecknad anmäler sig härmed att genom samtidig kontant betalning teckna aktier emitterade av HQ AB (publ) i enlighet med de villkor
som anges i prospektet daterat den 21 februari 2014. Undertecknad befullmäktigar härmed Erik Penser Bankaktiebolag att verkställa teckning av aktier enligt nedan.

ANTAL TECKNINGSRÄTTER:

UTNYTTJAS FÖR TECKNING AV:
× 3/10

aktier

BELOPP ATT BETALA:

× 0,40 SEK

SEK

OVANSTÅENDE TECKNINGSRÄTTER FINNS REGISTRERADE PÅ FÖLJANDE VP-KONTO:
VP-kontonummer:

0

0

0

Betalning för tecknade aktier enligt ovan skall göras enligt något av nedanstående alternativ:
••
••

Betala till bankgiro 5762-0742. Som referens, ange VP-kontonummer eller person-/organisationsnummer.
Betala till bankkonto i SEB 5565-10 073 69. Som referens, ange VP-kontonummer eller person-/organisationsnummer.

Betalningen skall vara Erik Penser Bankaktiebolag tillhanda senast den 19 mars 2014. Vänligen observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot.
Betalning från utlandet skall ske till bankkonto i SEB | IBAN-nr: SE07 5000 0000 0556 5100 7369 | S.W.I.F.T.-adress: ESSESESS

OBLIGATORISKA UPPGIFTER AVSEENDE TECKNAREN. VAR VÄNLIG TEXTA.
Efternamn/Firma

Tilltalsnamn

Adress (gata, box eller motsvarande)

Postnummer

Ort och datum

Personnummer/Organisationsnummer

Telefonnummer (dagtid)

Postort

E-postadress

Underskrift av tecknande person/firmatecknare (i förekommande fall förmyndare)

VIKTIG INFORMATION
Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Genom undertecknandet av anmälningssedeln bekräftas att tecknaren har tagit del av prospektet samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.
Vidare upplyses att Erik Penser Bankaktiebolag är emissionsinstitut och att detta i sig inte innebär att banken betraktar den som anmäler sig i erbjudandet som kund i
banken för investeringen.

