Anmälningssedel avseende inlösen av aktier och/eller
courtagefri försäljning av inlösenrätter i Creades AB (publ)
Anmälan om inlösen av aktier: 18 april – 6 maj 2016
Anmälan om courtagefri försäljning: 18 april – 28 april 2016
OBS! Om anmälan avser både inlösen och courtagefri försäljning är
sista anmälningsdag den 28 april 2016

Sänds via svarskuvert eller till:
Nordea Bank AB (publ)
Issuer Services, R5303
105 71 Stockholm
Inlösenerbjudandet i sammandrag:
• För varje aktie i Creades AB (publ) (”Creades”) erhålls
en (1) inlösenrätt (SR 1 160413).
• För att lösa in en (1) aktie i Creades krävs tjugofem (25) inlösenrätter.
• För varje inlöst aktie i Creades erhålls 308 kronor kontant.
• Högst 500 inlösenrätter (SR 1 160413) kan säljas courtagefritt.
• För fullständiga villkor för inlösenerbjudandet hänvisas till
informationsbroschyr daterad i april 2016.
• Anmälan är bindande.
Du/Ni har erhållit följande antal inlösenrätter i Creades:

Alternativ 1 – Inlösen av maximalt antal aktier i Creades
Enligt detta alternativ väljer Du/Ni, genom att kryssa i rutan nedan, att lösa in maximalt antal aktier i Creades.
I Ditt/Ert fall kommer följande antal aktier i Creades lösas in:
För varje inlöst aktie i Creades erhålls 308 kronor kontant

Aktier

och följande antal inlösenrätter att
säljas courtagefritt:

Inlösenrätter

Ja, jag / vi vill lösa in maximalt antal aktier i Creades och sälja resterande inlösenrätter courtagefritt enligt ovan.
OBS! Markera med ett kryss i rutan för val av detta alternativ. Ett kryss i rutan för val av Alternativ 1 medför att eventuella noteringar i fälten nedan inte kommer
att beaktas. Observera att de förtryckta siffrorna i detta alternativ inte kan ändras.

Alternativ 2 – Courtagefri försäljning av samtliga inlösenrätter, dock högst 500 st
Ja, jag / vi vill sälja samtliga inlösenrätter, dock högst 500 st, courtagefritt. Eventuellt kvarvarande inlösenrätter lämnas utan åtgärd.
OBS! Markera med ett kryss i rutan för val av detta alternativ. Ett kryss i rutan för val av Alternativ 2 medför att eventuella noteringar i fälten under Alternativ 3 inte
kommer att beaktas.

Alternativ 3 A och 3 B – Inlösen av aktier och/eller courtagefri försäljning av inlösenrätter av annat antal än under Alternativ 1 eller 2.
OBS! Ifylls endast av den som inte accepterat Alternativ 1 eller 2 ovan.
Skriv tydligt, blanketten läses maskinellt!

3 B: Courtagefri försäljning av inlösenrätter:

3 A: Inlösen av aktier i Creades:
Antal inlösenrätter som används för inlösen av
aktier, (skall vara jämnt delbart med 25):

Antal inlösenrätter som inte utnyttjas för inlösen av aktier i Creades
under Alternativ 3 A och anmäls för courtagefri försäljning:
OBS! Högst 500 inlösenrätter.

Antal aktier i Creades som skall lösas in:

/ 25 =

Inlösenrätterna/aktierna finns registrerade på VP-konto:
I den utsträckning som föranleds av denna anmälan befullmäktigas Nordea att vidta registreringsåtgärder samt boka ut inlösenrätter och aktier från angivet
VP-konto.
Genom att underteckna denna anmälningssedel försäkrar jag / vi att jag / vi inte är hemmahörande i USA, Kanada, Australien eller Japan samt att jag / vi inte
företräder någon som är hemmahörande i något av dessa länder.

Personnr/Organisationsnr

Uppgifter avseende panthavaren (i förekommande fall)
Telefonnummer dagtid

Namn/Firma (panthavare)

Telefonnummer dagtid

Namn/Firma

Utdelningsadress (gata, box e dyl)

E-postadress

Postnummer

Ort

Datum

Innehavarens underskrift (i förekommande fall förmyndare)

Frågor beträffande Inlösenerbjudandet besvaras på telefon 0 8 - 2 1 0 7 4 0

Ort

Postort

Datum

Panthavarens underskrift

Se även omstående sida!

Ineko Finanstryck 2014 – 210101

Uppgifter avseende ägare (obligatoriskt)

För denna anmälningssedel gäller:
• Anmälningssedeln skall vara Nordea tillhanda senast den 28 april 2016 om anmälan helt eller delvis avser courtagefri försäljning av
inlösenrätter och senast den 6 maj 2016 om anmälan endast avser inlösen av aktier.
• Inlösenrätter som inte utnyttjas för inlösen eller säljs courtagefritt kan säljas på Nasdaq Stockholm via bank eller
värdepappersinstitut. Sista dag för handel med inlösenrätter är den 3 maj 2016.
• Nordea har rätt att minska antal inlösenrätter i denna anmälan om antalet inlösenrätter som anmälts för inlösen ej är jämnt delbart med
25 eller överstiger det antal inlösenrätter som finns på angivet VP-konto eller om fler inlösenrätter anmälts för inlösen än det
motsvarande antal aktier i Creades som finns på angivet VP-konto.
• Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
• Anmälan kan inte faxas eller skickas via e-post.
• Personuppgifter som aktieägare lämnar i samband med uppdraget eller som i övrigt registreras i samband därmed används av Nordea
för förberedelse och administration av anmälan. Användning av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Nordea
samarbetar med. Om en aktieägare vill få information om vilka personuppgifter som Nordea har om honom/henne kan aktieägare
begära detta genom att skriva till Nordeas adress på anmälningssedeln. Om en aktieägare vill begära rättelse av felaktig eller
missvisande uppgift kan han/hon vända sig till Nordea på denna adress.
• Att Nordea hanterar anmälningssedlarna innebär inte i sig att Nordea betraktar den som anmält sig i erbjudandet som kund hos
banken. Detta innebär bl.a. att varken s.k. kundkategorisering eller s.k. passandebedömning kommer att ske beträffande erbjudandet.
Redovisning av inlösenvederlag:
• Efter anmälningstidens slut kommer aktier och inlösenrätter som anmälts för inlösen att bokas ut från apportkontot och så kallade
inlösenaktier (Creades AK IL A) kommer att bokföras på ditt VP-konto.
• Inlösenvederlaget består av 308 kronor kontant för varje inlöst aktie i Creades. Likvidbeloppet kommer att krediteras det
avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot. Om avkastningskonto saknas sker utbetalning via bankgiroavi eller utlandscheck.
Utbetalningen beräknas ske den 23 maj 2016. VP-avi utsänds som bekräftelse på inbokningarna.
• Likvid för courtagefritt sålda inlösenrätter beräknas redovisas omkring den 9 maj 2016. Likvid kommer att utbetalas via Nordea till det
avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot. Om avkastningskonto saknas, är felaktigt eller är ett PlusGirokonto, sker utbetalning
enligt instruktion på avräkningsnota.

Inlösenerbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller in till och kan inte accepteras av aktieägare i USA, Kanada, Japan,
Australien eller vars deltagande i Inlösenerbjudandet 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 informationsbroschyren eller
anmälningssedeln kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Informationsbroschyren och anmälnings- sedeln
kommer inte att distribueras och får inte postas, vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas in i något land där detta skulle förutsätta
att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Det åligger envar att
informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Om distribution ändå sker kan anmälningssedel som inlämnas med anledning
därav komma att lämnas utan avseende. Creades kommer inte att tillhandahålla något inlösenvederlag enligt Inlösenerbjudandet till
aktieägare i USA, Kanada, Japan eller Australien.

