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Anmälningsblankett för anmälan om inlösen av preferensaktier i Oredron Mälardalen AB
("Oredron Mälardalen")
Anmälningsblankett skickas per post till:
Oredron Mälardalen AB
Tellusgången 21
126 26 Hägersten

Inlösenförfarandet i sammandrag:
•
•
•

Anmälningsperioden för begäran om inlösen är 1–31 januari för varje kalenderår.
Inlösenlikviden uppgår till 50 000 kronor per preferensaktie med tillägg av upplupen ej utbetald utdelning.
Inlösen med indragning av aktier sker med avstämningsdag den 1 april varje kalenderår förutsatt att det kan ske
enligt villkoren i bolagets bolagsordning.

•
•

Anmälan är bindande.
Fullständiga villkor och rättigheter framgår av Oredron Mälardalens bolagsordning samt Aktiebolagslagen
(2005:551). Se även nästa sida för ytterligare viktig information.

Antal preferensaktier som begärs inlösta
Ange det antal preferensaktier som önskas inlösta:

st

Uppgifter, samtycken och försäkran
Genom att underteckna denna anmälningsblankett försäkrar jag/vi att jag/vi inte är hemmahörande i Australien, Kanada, Hongkong,
Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande i inlösenförfarandet inte är tillåtet eller
föremål för restriktioner samt att jag/vi inte företräder någon som är hemmahörande i något av dessa länder eller jurisdiktioner där
deltagande i inlösenförfarandet inte är tillåtet eller föremål för restriktioner. Jag/vi bekräftar även att jag/vi är införstådd med
informationen under rubriken ”Viktig information om inlösenförfarandet”.

Uppgifter avseende ägare (obligatorisk uppgift)
Personnr/Org.nr

Telefonnr dagtid

Kontonummer

Namn/Firma
Adress & postadress

Ort

Datum

Innehavares underskrift (i förekommande fall förmyndare)
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Bank

Clearingnummer

Placera ID-handlingen i rutan. Tänk på att samtliga uppgifter skall vara väl synliga efter inskanning.

OBS! I ovanstående ruta skall det finnas en vidimerad kopia på ID-handling (körkort, eller pass), som är fullt läsbar med tydligt
framträdande personfoto, till ovan angiven adress. Personen som vidimerar skriver sin namnteckning, ett namnförtydligande samt
telefonnummer i rutan med ID-handlingen. Detta gäller privatperson såväl som juridisk person (firmatecknare).

För denna anmälningsblankett gäller:
•

Fullständig och komplett anmälningsblankett ska vara Oredron Mälardalen tillhanda under perioden 1 januari –31
januari respektive kalenderår.

•
•
•
•
•

Anmälan om begäran om inlösen är bindande.
Glöm inte att bifoga en vidimerad kopia av din ID-handling.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsblankett kan komma att lämnas utan avseende.
Anmälan kan inte faxas eller skickas per e-post, utan kan endast skickas per post.
Den som anmäler preferensaktier för inlösen kommer att lämna personuppgifter till Oredron Mälardalen eller annat
företag som Oredron Mälardalen samarbetar med i anledning av inlösenförfarandet. Användning av personuppgifter
som lämnats kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att administrera inlösenförfarandet.
Om aktieägare som anmäler preferensaktier för inlösen vill få information om vilka personuppgifter som Oredron
Mälardalen har om denne kan aktieägaren begära detta genom att tillskriva Oredron Mälardalen på den adress som
framgår av anmälningssedeln. Om aktieägare som deltar i inlösenförfarandet vill begära rättelse av felaktig eller
missvisande uppgift kan denne vända sig till Oredron Mälardalen på samma adress.

Viktig information om inlösenförfarandet:
•

•
•

Om Oredron Mälardalen inte kan lösa in samtliga preferensaktier som har begärts inlösta på grund av begränsningar i
bolagets bolagsordning och/eller Aktiebolagslagen (2005:551) eller om bolaget endast kan lösa in ett lägre antal av de
preferensaktier som har begärts inlösta skall det totala inlösenbelopp som är möjligt att utbetala fördelas proportionellt
mellan de aktier som anmälts för inlösen.
Om inlösen inte sker med avstämningsdag 1 april det kalenderår som anmälan upprättats kommer framtida utdelningar
inte att räknas till inlösenlikviden, inlösenbeloppet räknas i förekommande fall upp enligt bolagsordningen.
Aktieägare som överväger att begära inlösen av preferensaktier uppmanas att ta del av, och förväntas känna till, de
fullständiga villkoren avseende aktierna i Oredron Mälardalen bolagsordning. Oredron Mälardalen bolagsordning finns
tillgänglig på Oredron Mälardalen hemsida: www.oredron.se

VIKTIG INFORMATION
Anmälningssedeln utgör varken ett erbjudande att överlåta eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva värdepapper i Oredron Mälardalen. Inlösenförfarandet
kan inte nyttjas, vare sig direkt eller indirekt, av aktieägare hemmahörande i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon
annan jurisdiktion där deltagande i inlösenförfarandet inte är tillåtet eller föremål för restriktioner, eller som förutsätter att handlingar upprättas eller registrering sker eller
att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. Offentliggörande eller distribution av anmälningssedeln kan vara föremål för
restriktioner i vissa jurisdiktioner. Anmälningssedeln kommer inte att distribueras och får inte postas, vidarebefordras reproduceras eller uppvisas in i eller i någon
jurisdiktion där detta skulle förutsätta att några handlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar
och regler, eller där detta skulle strida mot lagar och regler i den jurisdiktionen. Det åligger envar att informera sig om och följa sådana restriktioner. Om distribution ändå
sker i strid med det föregående kan anmälningsblankett som inlämnas i anledning därav komma att lämnas utan avseende. Oredron Mälardalen kommer inte att lösa in
preferensaktier från aktieägare i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande i
inlösenförfarandet inte är tillåtet eller föremål för restriktioner.
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