Anmälningssedel för konvertering av Forwood Aktiebolags (publ)
konvertibler av serie KV 1 B 2012/2015
Skickas till:
Sedermera Fondkommission
Emissionstjänster
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm

Alternativt till:
Fax: +46 431-47 17 21
E-post: nyemission@sedermera.se
(inscannad)

Denna anmälningssedel skall användas för påkallande av konvertering enligt villkor för Forwood Aktiebolags (publ)
(org.nr 556271-9228) konvertibler av serie KV 1 B 2012/2015. Konverteringskursen för konvertiblerna är 1,95 kronor, vilket innebär
att konvertibler om nominellt 1,95 kronor berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget.
Observera att denna anmälningssedel endast skall användas av innehavaren av konvertibler registrerade på VP-konto
(direktregistrerat innehav). Aktieägare som har sitt innehav placerat i depå (förvaltarregistrerat innehav), tecknar enligt instruktion
från sin bank eller förvaltare.
Konvertering av konvertibler till nya B-aktier i Forwood Aktiebolag (publ) kan ske under perioderna 1 – 15 april och 1 – 15 oktober
varje år med början den 1 april 2013 och sista gången den 15 oktober 2015 till konverteringskursen 1,95 kronor per
B-aktie. Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 sista dagen i respektive
konverteringsperiod som anges ovan.
Villkor i korthet:
 Konvertibler om nominellt 1,95 kronor berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
 Ägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat, tecknar och betalar enligt instruktion från sin bank eller förvaltare.
 Konvertibellånet förfaller till betalning (med nominellt belopp) den 30 december 2015 om inte konvertering eller förtida
återbetalning dessförinnan ägt rum.
Härmed önskar jag/vi konvertera konvertibler i Forwood Aktiebolag (publ) motsvarande det nominella belopp som anges nedan i
enlighet med angivna villkor i prospektet utgivet av styrelsen i Forwood Aktiebolag i november 2012 samt i enlighet med villkoren för
Forwood Aktiebolags konvertibler av serie K V 1 B 2012/2015 beslutade av styrelsen den 28 september 2012.
Nominellt belopp som
ska konverteras (SEK):

Dividerat med
konverteringskursen:

Ger antalet B-aktier:

/ 1,95 SEK

Observera att det nominella belopp som önskas konverteras ska vara jämt delbart med 1,95 SEK. Eventuell resterande del får
respektive konvertibelinnehavare ha kvar på sitt konto till dess att konvertibeln förfaller i december 2015.

Konvertiblerna finns på följande VP-konto:

0 0 0

Namn och adressuppgifter:
Efternamn/Firma

Tilltalsnamn

Person-/Organisationsnummer

Gatuadress, box eller motsvarande
Postnummer

Ort

Telefon dagtid/mobiltelefon

E-post

Ort och datum

Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera Fondkommission för administration av detta uppdrag.
Uppgifterna kan även komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar. Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med
personuppgiftslagen.

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:









Att jag har tagit del av prospektet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
Att jag har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar samt under Villkor i sammandrag i prospektet utgivet av styrelsen
i Forwood Aktiebolag (publ) i november 2012;
Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln;
Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera Fondkommission och tecknaren avseende denna anmälan om
konvertering;
Att jag är medveten om att Sedermera Fondkommission inte kommer att bedöma om anmälan om konvertering av aktuellt instrument passar mig
eller den jag tecknar för;
Att jag är medveten om att anmälan om konvertering inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen.
Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission att för undertecknads räkning verkställa
konvertering i enligt med de villkor som framgår av prospektet utgivet av styrelsen i Forwood Aktiebolag (publ) i november 2012;
Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel.

