Anmälningssedel för teckning av aktier
utan stöd av teckningsrätter
Collector AB (publ) (”Collector”)
Företrädesemission 2020
Anmälningssedeln skickas till:
SEB
Emissioner AB 03
106 40 Stockholm

Aktieägare i Collector som har tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter som depåkund hos förvaltare och önskar teckna
ytterligare aktier ska anmäla sig för teckning utan stöd av
teckningsrätter genom sin förvaltare.
Om aktier tecknats med stöd av teckningsrätter genom fler
förvaltare, ska anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter
ske genom envar av förvaltarna.
Observera att denna anmälningssedel inte ska användas för
teckning med stöd av teckningsrätter.

Teckning utan stöd av teckningsrätter: Företrädesemissionen i Collector sker med företrädesrätt för Collectors aktieägare.
Om erbjudandet inte fulltecknas genom teckning med stöd av teckningsrätter kommer överskjutande aktier att tilldelas på det
sätt som anges i prospektet upprättat av Collector, daterat i mars 2020. Efter eventuell tilldelning av aktier som tecknats utan
stöd av teckningsrätter erhålles avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas senast den dag som anges på avräkningsnotan.
De nya aktierna kommer att levereras snarast möjligt efter betalning.
•
•
•
•
•

Teckningskursen är 10 SEK per aktie.
Teckningstid: 5–19 mars 2020.
Observera att anmälningssedeln ska vara SEB Emissioner tillhanda senast kl 17.00 den 19 mars 2020.
Betalning ska ske i enlighet med besked på avräkningsnota.
Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas.
I Collector företrädesemission 2020, enligt prospekt daterat i mars 2020, anmäler jag/vi mig/oss härmed för teckning av
aktier enligt nedanstående.
Antal aktier som önskas tecknas

Uppgifter om VP/Servicekonto samt adressuppgifter kommer att hämtas elektroniskt från Euroclear Sweden AB.
Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga ändringar eller
tillägg får göras i förtryckt text.
Erbjudandet om att teckna nya aktier riktar sig inte till personer bosatta i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion
där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och
andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får således inte distribueras eller publiceras i något land eller någon jurisdiktion där distribution,
publicering eller erbjudande kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion. Om sådan distribution ändå
sker kan anmälningssedel avsänd från sådant land komma att lämnas utan avseende.
Inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Collector i samband med företrädesemissionen har registrerats
eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933 i dess nuvarande lydelse eller annan tillämplig värdepapperlagstiftning i någon
delstat eller annan jurisdiktion i USA. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Collector
i samband med företrädesemissionen erbjudas, säljas, tecknas eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Värdepapperna som omfattas av
erbjudandet kommer inte att erbjudas i USA.

Genom undertecknandet av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av och förstått vad som anges ovan och att jag/vi
inte är en där åsyftad person eller agerar för sådan persons räkning. Genom undertecknandet lämnas även samtycke till att
personuppgifterna behandlas i den utsträckning det krävs för fullgörande av uppdrag enligt denna anmälningssedel. För vidare
information om behandling av personuppgifter se nästa sida.
Härmed befullmäktigar jag/vi Skandinaviska Enskilda Banken AB att för min/vår räkning vidta de åtgärder som SEB bedömer
nödvändiga för att teckna aktier enligt de villkor som angivits i ovan nämnda prospekt och för att tilldelade aktier ska överföras till
VP/Servicekonto tillhörande undertecknad.
Är du inte svensk medborgare eller har du ett medborgarskap utöver det svenska, vänligen uppge detta nedan:

Är du en juridisk person, vänligen ange ditt LEI

Fylls i av tecknaren
Personnummer/Organisationsnummer

Tilltalsnamn

Brandfactory Finanstryck 2020 – 70184

Efternamn/Firma

Skriv tydligt, texta gärna!

Postutdelningsadress (gata, box o.dyl)

Postnummer

Ort och datum

Adressort

Tel. dagtid

Underskrift av tecknare (i förekommande fall förmyndare)

V.G. vänd

Behandling av personuppgifter
I samband med denna anmälningssedel samlar SEB in och behandlar uppgifter om namn,
personnummer, adress och telefonnummer (dina ”personuppgifter”). Dina personuppgifter behövs för
syftet att SEB ska kunna fullgöra sitt uppdrag enligt denna anmälningssedel och administrera leverans
av aktier enligt villkoren i nyss nämnda prospekt. SEB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska
säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Antalet
personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos SEB som behöver
behandla personuppgifterna i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter. SEB
kan komma att dela dina personuppgifter med bolag inom SEB-koncernen samt till leverantörer och
samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning (såsom IT-leverantörer och samarbetspartners som
hjälper till med reklamutskick, leverans av produkter, tillhandahållande av kundservice, eller liknande).
Dina personuppgifter kommer att sparas i 10 år utöver innevarande år och därefter endast så länge som
krävs enligt gällande lag.
Skandinaviska Enskilda Banken AB, org. nr. 502032-9081 med adress Kungsträdgårdsgatan 8,
111 47 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta
innebär att SEB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande
personuppgiftslagstiftning. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som SEB behandlar om dig. Du
har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan i vissa fall begära att SEB raderar dina
personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det angivna ändamålet eller
om du återkallar ditt samtycke).Om du har några frågor kring denna information är du välkommen att
kontakta SEB på emissioner@seb.se eller per brev till adressen ovan.
Teckning vid företrädesemission utan kundförhållande
SEB hanterar administrativa uppgifter i erbjudandet på uppdrag av emittenten. Detta innebär inte
i sig att SEB utför en investeringstjänst i förhållande till den som tecknar eller att det uppstår ett
kundförhållande med denne. Att den som tecknar inte betraktas som kund medför att reglerna
om skydd för investerare i lagen om värdepappersmarknaden (t.ex. kundkategorisering eller
passandebedömning) inte tillämpas på placeringen.

