Anmälningssedel för omstämpling av aktier
i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

Teckningstid:
Omstämpling:

22 februari – 12 mars 2021
Omstämpling av SLOTT A till SLOTT B beräknas
ske den 15 mars 2021.

Villkor:

Innehav av en (1) A-aktie i Slottsviken
Fastighetsaktiebolag (publ) omstämplas
till en (1) B-aktie i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

Anmälan om omstämpling måste ske senast
den 12 mars 2021.

OBS! Du ansvarar själv för att koordinera överföring av aktierna med din bank till Nordic Issuing inför omstämplingen.

1. Undertecknad anmäler sig för omstämpling av följande antal A-aktier i Slottsviken
Fastighetsaktiebolag (publ):

Antal aktier*

2. Fyll i vart aktierna ska levereras när omstämpling skett:
VP-konto/servicekonto*

Bank/förvaltare*

000

5. Fyll i informationen nedan:
Efternamn/Firma*

Förnamn

Personnummer för undertecknare*

Organisationsnummer (om tillämpligt)

Land (om annat än Sverige)

E-post*

Telefon dagtid*

Ort och datum*

Tecknarens signatur (i förekommande fall av firmatecknare eller förmyndare)*

* Obligatoriska fält

Omstämpling av A-aktier till B-aktier i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) i korta drag
1. Anmälan om önskad omstämpling görs via din bank/förvaltare under perioden 22 februari t.o.m. 12 mars 2021.
Obs! Du ansvarar själv för att koordinera överföringen av aktier från banken till Nordic Issuing, till Nordic Issuings VP-konto med
kontonummer 0001 4148 7488.
2. Din bank överför A-aktierna till Nordic Issuing den 15 mars.
3. Nordic Issuing stämplar om anmält antal aktier från A-aktier till B-aktier.
4. B-aktierna levereras tillbaka till din bank/förvaltare och bokas in på din depå.

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att jag har tagit del av informationen och förstått omständigheterna som är förknippade med att omstämpla det aktuella finansiella instrumentet;
Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln;
Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel;
Att ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende;
Att jag förstår att bolaget jag företräder (om tillämpligt) måste ha en aktiv LEI-kod för att omstämpling ska kunna ske;
Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Nordic Issuing och tecknaren avseende denna anmälan;
Att jag är medveten om att Nordic Issuing inte kommer att bedöma om omstämpling av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknar för;
Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen;
Att jag är medveten om att anmälan är bindande;
Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigar Nordic Issuing att för undertecknads räkning verkställa omstämpling av aktier enligt de
villkor som framgår av informationen utgiven av styrelsen i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) i februari 2021;
Att personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR);
Att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas samt att vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna.

7. Skicka in din anmälningssedel på ett av nedanstående alternativ:
Brev:
Nordic Issuing
Stortorget 3
211 22 Malmö, Sverige

E-post:
info@nordic-issuing.se

Övriga frågor:
+46 (0) 40 – 632 00 20
www.nordic-issuing.se

