SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)
Nyemission med företrädesrätt
Anmälningssedel (II) och fullmakt för teckning av aktier utan stöd av
teckningsrätter
Anmälningssedeln och, i de fall tecknaren inte
är en befintlig kund hos E. Öhman J:or Fondkommission AB
(”Öhman”), vidimerad kopia på ID-handling
för den som undertecknar anmälningssedeln1,
skickas eller inlämnas till:

Teckningstid: 29 april – 13 maj 2009
Teckningskurs: 0,60 kronor per aktie

E. Öhman J:or Fondkommission AB
Emissionsavdelningen/ SYSE
Box 7415, Berzelii Park 9
Tel: +46(0)8 402 51 32
103 91 Stockholm
Fax: +46(0)8 402 50 30
Anmälningssedeln ska vara Öhman tillhanda senast kl. 17.00 den 13 maj 2009.
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade med subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt lämnas genom
översändande av en avräkningsnota och betalning ska ske i enlighet med denna.
Denna anmälningssedel ska endast användas i de fall aktieägare eller annan anmäler intresse att teckna aktier med subsidiär företrädesrätt eller utan
företrädesrätt. Således ska denna anmälningssedel ej användas i fall då samtliga tilldelade teckningsrätter (enligt emissionsredovisningen) ska utnyttjas för
teckning. Teckning och betalning ska då ske med emissionsredovisningens förtryckta inbetalningsavi (från Euroclear Sweden AB). Ej heller ska denna
anmälningssedel användas i de fall teckningsrätter har förvärvats eller avyttrats eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av
emissionsredovisningen från Euroclear Sweden AB utnyttjas för teckning, då det i sådana fall är anmälningssedel (I) som ska användas.
Observera att för aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller förvaltare gäller att teckning och betalning med subsidiär
företrädesrätt eller utan företrädesrätt ska ske genom förvaltaren.
Observera att denna anmälan är bindande och att ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel, liksom anmälningssedel som inte åtföljs av erforderliga
identitets- och behörighetshandlingar, kan komma att lämnas utan avseende. I övrigt hänvisas till prospekt daterat den 23 april 2009 där fullständiga villkor för
nyemissionen finns beskrivna.
Undertecknad var på avstämningsdagen den 27 april 2009 ägare till
(”SYSE”).

Denna anmälan avser önskan att högst
teckna nedanstående antal aktier i SYSE

aktier i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)

Teckningspris per aktie
x 0,60 kronor

Summa (kronor)
=

Nytecknade aktier skall registreras på nedan angivet VP-konto:

0

0

0

Härmed befullmäktigas Öhman att för min/vår räkning verkställa teckning av ovan angivet antal aktier i SYSE enligt de villkor som angivits i prospektet av den 23 april 2009. Tecknade
och tilldelade aktier ska inregistreras på ovan angivet VP-konto. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att undertecknad har tagit del av och förstått vad som anges
nedan under "Viktig information" och att undertecknad inte är en där åsyftad person, eller agerar för en sådan persons räkning. Vidare bekräftas att undertecknad har tagit del av
information om Öhman, dess tjänster och relevanta riktlinjer (se www.ohman.se) och att undertecknad accepterar Öhmans Allmänna villkor för handel med finansiella instrument.2
Undertecknad är medveten om att Öhman inte kommer att bedöma om undertecknads teckning av aktier i SYSE passar tecknaren.

Namn- och adressuppgifter (obligatoriska, vänligen texta)
Efternamn/Bolagsnamn
Förnamn

Personnummer/Organisationsnummer

Postutdelningsadress (gata, box)

Telefon dagtid

E-post

Postnummer

Ort

Datum

Underskrift (i förekommande fall förmyndares underskrift)

Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Aktierna som omfattas av erbjudandet har inte registrerats och kommer heller inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) i
dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon enskild stat i Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Japan och Australien, och får därför
inte utbjudas till försäljning eller försäljas i USA, Kanada, Japan eller Australien eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning. Anmälan om
teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

1

I det fall tecknaren är en juridisk person, som inte är en befintlig kund hos Öhman, ska teckningsanmälan åtföljas av behörighetshandlingar vilka utvisar rätt att underteckna
anmälningssedeln.
Tecknare som inte underrättats av Öhman om annat kategoriseras av Öhman för utförandet av denna investeringstjänst som icke-professionell kund.

2

