Anmälningssedel för teckning av B-aktier utan stöd
av teckningsrätter i Modern Times Group MTG AB
(publ) (”MTG”) eller (”Bolaget”)
Företrädesemission 2021

Anmälningssedeln skickas till:
Swedbank AB (publ)
Emissioner C66
105 34 STOCKHOLM

Teckningstid:

27 januari 2021 – 10 februari 2021

Likviddag:

Beräknad likviddag den 17 februari 2021.
Enligt instruktion på avräkningsnota.

Teckningskurs:

90 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej.

Denna anmälningssedel används om du vill teckna fler B-aktier än
du tecknat och betalt för med stöd av teckningsrätter, alternativt
om du vill teckna B-aktier helt utan stöd av teckningsrätter.

Anmälningssedel ska vara Swedbank, emissioner tillhanda senast den 10 februari 2021
Undertecknad anmäler sig härmed att teckna nedan angivet antal B-aktier utan stöd av teckningsrätter enligt villkoren i prospektet upprättat
av styrelsen för MTG daterat den 22 januari 2021 (”Prospektet”).
B-aktier i MTG. Teckningskursen är 90 SEK per B-aktie.

Tilldelade B-aktier ska registreras på följande VP-konto

0 0 0

efter att Swedbank erhållit betalning för dessa.

Likvidkonto i Swedbank eller sparbank
Swedbank befullmäktigas att tidigast på beräknad likviddag den 17 februari 2021 debitera nedanstående likvidkonto med teckningslikvid för teckning
av upp till ovan angivet antal B-aktier. Finns inget likvidkonto i Swedbank eller sparbank betalas B-aktierna med den bankgiroavi som medföljer
avräkningsnotan.
Clearingnummer

Kontonummer i Swedbank eller sparbank

-

-

För information avseende besked om tilldelning, betalning och leverans av B-aktier, se avsnittet ”Villkor och anvisningar” i Prospektet.
Prospektet finns tillgängligt på MTG:s hemsida www.mtg.com, Swedbanks hemsida www.swedbank.se/prospekt samt Finansinspektionens
hemsida www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/.
Undertecknad har tagit del av Prospektet och är medveten om, samt godkänner att:
•
•
•
•
•
•
•
•

anmälan är bindande. Endast en anmälan per tecknare. Om en tecknare lämnar flera anmälningssedlar kommer den anmälan som först kommit Swedbank tillhanda att beaktas,
inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text,
ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel och/eller betalning kan komma att lämnas utan avseende,
likvidkontot för betalning måste disponeras av den som anmäler sig för teckning av B-aktier,
tilldelning kan komma att ske med färre antal B-aktier än anmälan avser, eller helt utebli,
vid eventuell tilldelning av B-aktier beräknas avräkningsnota utsändas omkring den 15 februari 2021,
inget meddelande kommer att skickas till de som inte erhållit tilldelning av B-aktier,
likvida medel ska göras tillgängliga för Swedbanks verkställande av teckningen per det datum som anges på avräkningsnotan. Om så inte sker kan Swedbank komma att
sälja B-aktierna till annan. Sker sådan försäljning till lägre pris än teckningskursen kan den som ursprungligen erhöll tilldelning av B-aktier i erbjudandet komma att få svara för
mellanskillnaden,
• den som anmäler teckning via ett VP-konto med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto, måste kontrollera med den bank eller det
institut som för kontot om teckning är möjlig,
• uppgifter om undertecknads adress kan komma att inhämtas via ADB-media från Euroclear Sweden AB,
• Förvaltarregistrerade tecknare ska inte använda denna anmälningssedel, utan istället följa sin förvaltares instruktioner.

Undertecknad befullmäktigar Swedbank AB (publ) att verkställa teckning av B-aktier och debitera ovanstående likvidkonto för min/vår räkning enligt
de villkor som angivits i Prospektet samt att vidta de övriga åtgärder som Swedbank bedömer nödvändiga för att tecknade B-aktier ska överföras till
VP-konto tillhörande undertecknad. Vidare bekräftas att undertecknad har tagit del av vad som anges på anmälningssedelns sida 2 under rubriken
”Viktig information” och att undertecknad inte är, eller agerar för, sådan person vars deltagande förutsätter ytterligare åtgärder enligt vad som anges
under rubriken ”Viktig information”
Obligatoriska uppgifter avseende tecknaren
Personnummer/Organisationsnummer

Telefon dagtid

E-postadress

_
Förnamn

Postutdelningsadress (gata, box e dyl)

Medborgarskap, vid flera ange samtliga

Postnummer och adressort

NID* (för fysiska personer, se sida 2)

LEI* (för juridiska personer, se sida 2)

Ort och datum

Underskrift1)

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om Swedbanks och sparbankers behandling av personuppgifter, vänligen se hemsida eller kontakta kundcenter eller kontor för Swedbank och relevant sparbank.

1) samt firmatecknares namnförtydligande om tecknaren är en juridisk person. Om tecknaren är omyndig lämnas underskrift och namnförtydligande av förmyndare.
OBS! Är du beslutsfattare (om annan än tecknaren) vänligen fyll i uppgifterna på sida 2.

BrandFactory Finanstryck 2021 – 208504

Efternamn / firma

Obligatoriska uppgifter avseende beslutsfattare (om annan än tecknaren) dvs den fysiska eller juridiska person som tagit
beslut att teckna B-aktier för tecknarens räkning i emissionen.
Personnummer / Organisationsnummer

Medborgarskap, vid flera ange samtliga

Efternamn/Firma

Förnamn

NID*(för fysiska personer, se nedan)

LEI* (för juridiska personer, se nedan)

VIKTIG INFORMATION:
Erbjudandet
Deltagande i företrädesemissionen är i vissa jurisdiktioner föremål för restriktioner. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder
kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige, Danmark, Finland
och Norge. Företrädesemissionen riktar sig inte till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt,
registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk, dansk, finsk eller norsk rätt. Prospektet och andra handlingar
avseende företrädesemissionen får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller
någon annan jurisdiktion där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver sådana åtgärder eller annars strider mot
tillämpliga regler. Teckning av aktier och förvärv av värdepapper i Bolaget i strid med ovanstående begränsningar kan vara
ogiltiga. Personer som överväger att delta i företrädesemissionen måste informera sig om och följa sådana restriktioner.
Åtgärder i strid med sådana restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) har registrerats eller
kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”U.S. Securities Act”) eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas,
säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett
tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i
enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperen erbjuds utanför
USA med stöd av Regulation S i U.S. Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i
USA. Eventuellt erbjudande av Värdepapper i USA kommer endast att lämnas till ett begränsat antal investerare som bedöms
vara (i) qualified institutional buyers, enligt definition i Rule 144A under U.S. Securities Act (”Rule 144A”), i enlighet med
Rule 144A eller annat tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S.
Securities Act, och (ii) har undertecknat och skicket ett s.k. investor letter till Bolaget. Värdepapperen har varken godkänts
eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan
myndighet i USA.
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra
medlemsländer än Sverige, Danmark, Finland och Norge. I andra medlemsländer inom EES i vilka Europaparlamentets och
Rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas
upp till handel på en reglerad marknad (”Prospektförordningen”) gäller, direkt eller genom implementering i nationell
lagstiftning, kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen eller nationell
lagstiftning.
Kundskydd
Erbjudandet gäller okomplicerade instrument och ingen passandebedömning görs beträffande placeringen. Den som anmäler
sig för teckning har inte heller i och med det mottagit någon investeringsrådgivning från Swedbank eller sparbank, varför inte
heller någon lämplighetsbedömning görs i samband med placeringen.
*Viktig information om NID och LEI
Enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/65/EU behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en
global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer
behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NIDnummer (National ID eller National Client Identifier) för att kunna acceptera Erbjudandet. Observera att det är aktieägarnas
juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att ett emissionsinstitut kan vara förhindrat att
utföra transaktionen åt aktieägaren i fråga.
Felaktigt ifylld anmälningssedel eller utelämnad information
Som huvudregel kan felaktigt ifylld anmälningssedel eller anmälningssedel som saknar efterfrågad information komma att
lämnas utan avseende i erbjudandet och tilldelning kan därmed utebli. Om Swedbank bedömer det som praktiskt möjligt och
lämpligt kan Swedbank komma att komplettera anmälningssedeln med offentligt tillgänglig information som är ofullständig
eller felaktigt ifylld i anmälningssedeln.

