
Namn

Personnummer/Organisationsnummer

Postnummer

Postutdelningsadress (gata, box el dyl)

E-postadress

Telefon dagtid

Undertecknad har tagit del av Prospektet och är medveten om, samt godkänner att:
Endast en anmälningssedel med förtur per person kan komma att beaktas,

    Inget meddelande kommer att skickas till dem som inte erhållit tilldelning, 

    vid sådan överlåtelse understiga priset i erbjudandet kan den som ursprungligen erhöll tilldelning av preferensaktier i erbjudandet att 
    få svara för mellanskillnaden.

UnderskriftOrt och datum

Likvidkonto

Teckningskursen uppgår till 320 kronor per preferensaktie. Courtage utgår ej. 

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning, enligt villkor i prospekt upprättat av styrelsen för Akelius daterat i september 2014 
(”Prospektet”), av nedan angivet antal preferensaktier 

Anmälningssedel för teckning av preferensaktier i Akelius Residential 
Property AB (publ) (”Akelius”) endast avsedd för Akelius kunder

Anmälningssedeln skall vara Swedbank eller Danske Bank tillhanda senast kl. 17.00 den 12 september 2014

Anmälningsperiod: 2 – 12 september 2014 klockan 17.00

Likviddag: Senast 19 september 2014 
  

 

Teckningskurs: 320 kronor per preferensaktie

Anmälan skickas till något av nedanstående alternativ:                                                                                                                                      
                                                             
Swedbank AB (publ) 
Emissioner 
105 34 Stockholm

Danske Bank, Sverige Filial 
Payment & Asset Services – Emissioner

103 92 Stockholm

st preferensaktier i Akelius 400

min/vår räkning enligt de villkor som angivits i Prospektet samt att vidta övriga åtgärder som bankerna bedömer nödvändiga för att förvärvade preferens-

Ort

Obligatoriska uppgifter avseende tecknaren

Tilldelade preferensaktier bokförs på (obligatorisk uppgift)

För investeringssparkonto m.m. se anmälningssedelns baksida ”Observera särskilt 
förvar”. Teckning av preferensaktier genom ett IPS-konto är ej möjligt.

Swedbank eller sparbank Danske Bank

Clearingnummer Kontonummer

Förvaltare

eller

eller

——

—

Clearingnummer Kontonummer

0 0 0



Observera särskilt förvar
-

motsvarande minst tilldelat belopp (tilldelat antal aktier multiplicerat med teckningskursen) tillgängligt på likviddagen den 19 september 2014 från 
klockan 01.00.

tilldelat belopp (tilldelat antal aktier multiplicerat med teckningskursen) tillgängligt på likviddagen den 19 september 2014 från klockan 01.00.

den bank eller institut som för kontot om detta är möjligt. Anmälan ska göras via den bank eller institut som för kontot.

Observera att teckning av preferensaktier genom ett IPS-konto är ej möjligt.

Viktig information: Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till sådana 
personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälnings-
sedeln eller andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan 

sker i strid med reglerna i dessa länder är förbjuden. Anmälan om teckning av preferensaktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Tvist 
rörande erbjudandet enligt Prospektet skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

tecknaren har anmält sig via bankens kontor, internetbanken eller telefonbanken. Att tecknaren inte betraktas som kund medför att reglerna om skydd för 
 investerare i lagen om värdepappersmarknaden inte tillämpas på placeringen. 


