Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter
Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:
Mangold Fondkommission AB
Ärende: PolyPlank
Box 55691
SE-102 15 STOCKHOLM
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr
Tel: 08-503 01 580/Fax: 08-503 01 551
Email: emissioner@mangold.se

Teckningskurs:
Teckningsperiod:
Betalning för tilldelade aktier:

32,5 SEK
13 – 29 januari 2014
I enlighet med anvisningar
på erhållen avräkningsnota.

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Observera att anmälan är bindande samt att endast en
anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln
ska vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00 den 29 januari 2014.
Undertecknad önskar härmed utan stöd av teckningsrätter teckna aktier emitterade av PolyPlank AB (publ) i enlighet med de villkor som anges i prospektet
daterat till den 20 december 2013. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående
sida samt att Mangold Fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt nedan.
Besked om eventuell tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår
endast till dem som erhållit tilldelning.
Jag/vi önskar utan stöd av teckningsrätter teckna:
aktier i PolyPlank AB (publ) till teckningskurs 32,5 SEK per aktie.
Kryssa/fyll i korrekt alternativ nedan:
Undertecknad har utnyttjat

teckningsrätter för teckning av aktier i PolyPlank AB (publ).

Du vet väl att du även kan teckna
elektroniskt via www.mangold.se

Undertecknad har ej utnyttjat teckningsrätter för teckning av aktier i PolyPlank AB (publ).

Vid tilldelning ska tecknade aktier levereras till nedanstående VP-konto/Servicekonto eller depå:
VP-konto/Servicekonto

Bank/förvaltare

Depå hos bank/förvaltare

Bank/förvaltare

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett Investerarsparkonto, vänligen kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier.
*Personnummer/Organisationsnummer

*Telefon dagtid

*Efternamn/Firma

*Förnamn

*Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) 1)

*Postnummer

*Datum samt Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndarens)

*Namnförtydligande

E-post

*Ort

*Land (om annat än Sverige)

* Obligatorisk uppgift
1) Om Ni är bosatt utomlands ska Ni även besvara frågorna nedan angående ”Politiskt utsatt ställning”.

Juridisk person ska även fylla i information om ÄGARE för att anmälningssedeln ska vara giltig.
Det finns ingen enskild fysisk eller juridisk person med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt räknas)
OM DET FINNS ENSKILDA ÄGARE MED EN RÖST- ELLER ÄGARANDEL STÖRRE ÄN 25% (BÅDE DIREKT OCH INDIREKT ÄGANDE RÄKNAS), ANGE DEM NEDAN
ÄGARE
PERSONNUMMER /ORGANISATIONSNUMMER
INNEHAV AKTIER %

INNEHAV RÖSTER %

OM NÅGON AV OVANSTÅENDE DELÄGARE ÄR EN JURIDISK PERSON, VÄNLIGEN ANGE VEM I SÅDAN DELÄGARE HAR EN RÖST- ELLER ÄGARANDEL STÖRRE ÄN 25%
ÄGARE
PERSONNUMMER /ORGANISATIONSNUMMER
INNEHAV AKTIER %

INNEHAV RÖSTER %

Politiskt utsatt ställning (Besvaras endast om ni är bosatt utomlands)
Är Ni eller nära familjemedlem till er en ”person i politisk utsatt ställning” enligt lagen om värdepappersmarknaden?
Om ja, vänligen fyll i nedanstående information om personen som innehar/innehaft offentlig position
Personnummer
Namn (efternamn, tilltalsnamn)
Vilken typ av funktion

 JA

2)

 NEJ

Datum för upphörande (om den upphört)

2) Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande ex
Högsta domstolen), ambassadör, ledningsposition i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold.

Om teckningen avser ett belopp som överstiger EUR 15 000 ska en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. För
juridisk person ska också ett aktuellt (högst 3 månader gammalt) registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas. Juridisk person ska även fylla i informationen under
avsnittet ”ÄGARE” ovan för att anmälningssedeln ska vara giltig.

