
ÅF Pöyrys konvertibelprogram 2020
Ansökan om finansiering och förvaring av konvertibel i Handelsbanken

Bifoga din anmälningssedel när du lämnar/skickar 
den till din kontaktperson på AFRY. 



Vi på Handelsbanken i Arenastaden är glada över att kunna hjälpa dig med finansiering och förvaring 
av din konvertibel. 

I bifogat material finner du ett häfte med instruktioner, kundkännedomblankett, en ansökan, ett 
skuldebrev och andra dokument som du behöver fylla i och skriva under för att vi ska kunna 
registrera dig som kund och bevilja ett lån. Du måste fylla i samtliga uppgifter om dig och signera 
alla dokument. 

Om du har varit med i något av AFRY:s konvertibelprogram 2018, 2019 behöver du inte fylla i 
blanketterna avseende depåavtal, avtal om handel med finansiella instrument och valuta, 
skattehemvist samt insättningsgarantin eftersom vi då redan har dessa från dig. 

Skriv ut häftet, fyll i dina uppgifter, skriv under och skicka in tillsammans med din anmälningssedel. 

Under året kommer det löpande att skickas ut brev från Handelsbanken. Eftersom Handelsbanken är 
en svensk bank är innehållet i dessa brev i huvudsak skrivet på svenska. 

På nästa sida och även på AFRY:s hemsida www.afry.com/konvertibel2020 kommer ni finna 
information om vad för slags brev det är. Med hjälp av listan över viktiga händelser på nästa sida vill 
vi försöka göra det enklare för alla att förstå vad de olika utskicken innehåller. Om ni har frågor 
skickar ni ett mail till afry@handelsbanken.se 

Vid frågor kring finansiering via Handelsbanken och andra bankfrågor kan ni kontakta oss på kontoret 
i Arenastaden. 
Mail: afry@handelsbanken.se Tel: 08 - 674 19 30 
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Viktiga händelser/Utskick till AFRY konvertibeldeltagare det närmaste året 

2020 

Maj Konvertibelinformation (engelska/svenska) från AFRY 

Anmälan om Konvertibel (engelska/svenska) från AFRY 

Juni Nytt kontobevis (IBAN, DEPÅ-nr, engelska) från Handelsbanken 

Du som är bosatt utomlands kommer att få ditt IBAN nummer och övrig 
information om ditt engagemang under sommaren per mejl. 

Juli Avräkningsnotan – tilldelningsinformation (engelska/svenska) Handelsbanken 

September Depåbesked (svenska) från Handelsbanken 

2021 

Januari Årsbesked (bara på svenska, svensk bank) från Handelsbanken 

Låneavisering (kontonummer, bara på svenska) från Handelsbanken 

Räntebrev (engelska/svenska) från Handelsbanken 

Februari Den 10 februari varje år kommer du att erhålla ränta från ÅF Pöyry.  
Samma dag ska även ränta för ditt konvertibellån betalas, om du har tagit ett lån 
i Handelsbanken. Mellanskillnaden mellan låneräntan och erhållen ränta från ÅF 
Pöyry måste sättas in på ditt konto senast 10 februari. Se kontobevis för 
IBAN och BIC-uppgifter. Information från Handelsbanken. 

All information om konvertibeln finner du på hemsidan www.afry.com/konvertibel2020 

Du är också varmt välkommen att kontakta Handelsbanken på mailen 
afry@handelsbanken.se eller telefon 08-614 19 30 
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Finansiering via Handelsbanken 
För att underlätta för dig som anställd att teckna konvertibel i ÅF Pöyry AB (publ) kan du ansöka om lån i 
Handelsbanken (med förbehåll för sedvanlig kreditprövning) för förvärv av konvertibeln upp till det belopp du 
tilldelas. Du kan naturligtvis också välja att finansiera förvärvet med egna medel om du så önskar. Lånet är 
amorterings- och avgiftsfritt. Se skuldebrevet med tillhörande ”Avtal och villkor” för detaljerad information om 
gällande villkor. 

Förvärv av konvertibel i ÅF Pöyry AB (publ) är förknippat med risker som framgår av ÅF Pöyrys 
informationsbroschyr. Handelsbanken har inte agerat rådgivare till ÅF Pöyry i samband med 
konvertibelerbjudandet och Handelsbanken har inget ansvar för innehållet i ÅF Pöyrys informationsbroschyr. 

Observera att om du har finansierat förvärv av konvertibel med lån i Handelsbanken och ÅF Pöyry AB skulle 
få finansiella problem och inte kunna betala ränta på konvertibel eller återbetala konvertibelns nominella 
belopp måste du ändå betala ränta på och återbetala ditt lån i Handelsbanken. 

Instruktion 
Fyll i alla uppgifter som gäller ditt deltagande enligt listan nedan. Det är viktigt att dokumenten återsänds 
undertecknade, tillsammans med anmälningssedeln för tecknande av konvertibler, för att Handelsbanken ska 
kunna pröva din kreditansökan. 

1) Kundkännedom, fylls i av samtliga deltagare 

2) Ansökan om kredit i Handelsbanken 
Uppgifterna i ansökan ligger till grund för den kreditbedömning som görs av Handelsbanken.

3) Skuldebrev för kredit i Handelsbanken
Skuldebrevet inklusive de allmänna villkoren utgör lånedokumentation för din kredit hos Handelsbanken.

4) Depåavtal (fylls i av ny deltagare)
Konvertibeln kommer registreras i en nyöppnad depå, om du inte redan har en sedan tidigare.

5) Avtal – Handel med finansiella instrument och valuta (fylls i av ny deltagare)
Reglerar Handelsbankens handel med finansiella instrument (konvertiblerna) för din räkning.

6) Intygande av skattehemvist (fylls i av ny deltagare)
Finansiella institut i Sverige är skyldiga att fråga sina kunder om skattehemvist, d v s var de är skattskyldiga
och huruvida de är skattskyldiga i USA.

7) Information om insättningsgaranti (fylls i av ny deltagare)
Informationsblad gällande den statliga insättningsgarantin som gäller för de bankkonton 
(kapitalmedelskontot och avkastningskontot anslutet till depå) som Handelsbanken eventuellt öppnar till
dig om du inte har ett sedan tidigare.

8) Kopia av pass
Du som vill låna i Handelsbanken för att finansiera din teckning av konvertibler måste bifoga en kopia av
giltigt pass.

Allmänna villkor och ytterligare information finner du i häftet ”Avtal och villkor”.

Räntan 
Räntan på lånet är kopplad till samma räntebas som konvertibeln (STIBOR). Räntan motsvarar STIBOR 6 
månader plus 2,65 procentenheter. Om STIBOR 6 månader är negativ ska dock STIBOR anses vara noll, vilket 
innebär att den totala låneräntan inte kan understiga 2,65 procent. 

Räntan på lånet fastställs på samma dagar som räntan på konvertibeln fastställs, d v s två bankdagar före varje 
ränteperiods början. Eftersom räntan för den första ränteperioden inte har fastställts än är det inte möjligt att 
ange den effektiva räntan som inledningsvis kommer att gälla. Som ett exempel kan det dock anges att om 
räntan för en ränteperiod hade satts den 27 april 2020 hade den effektiva räntan varit 2,65 procent. 
Om räntan skall beräknas för en kortare period än ett år, skall ett år anses bestå av 12 månader med vardera 30 
dagar. 
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Löptid 
Lånet har en löptid på cirka fyra år, med utbetalningsdag den 17 augusti 2020 och återbetalningsdag den 10 
augusti 2024. I det fall du utnyttjar konvertibeln för att konvertera till aktier tidigare än lånets 
återbetalningsdag ska dock lånet återbetalas i samband med konverteringen. 

Betalningar 
Din återbetalningsskyldighet av lånet och skyldighet att betala ränta till Handelsbanken är inte beroende av att 
betalningar sker under konvertibeln. Därför är du skyldig att återbetala ditt lån och betala ränta till 
Handelsbanken även om AFRY inte betalar enligt villkoren för konvertibeln. 

Ränteperioder 
Varje räntebetalning omfattar ränta för exakt ett år med undantag för den första räntebetalningen som endast 
omfattar tiden från den 17 augusti 2020 till och med den 10 februari 2021 samt den sista räntebetalningen som 
endast omfattar tiden från den 10 februari 2024 till och med den 10 augusti 2024. Sista ränteförfallodag är 
samma dag som lånets förfallodatum, d v s den 10 augusti 2024 eller den tidigare dag då du återbetalar lånet. 

Preliminärskatt - för dig som är skattskyldig i Sverige 
För dig som är skattskyldig i Sverige kommer Euroclear Sweden att dra av 30 procents preliminärskatt från den 
ränta du erhåller på konvertibeln. Detta innebär att ett belopp motsvarande mellanskillnaden mellan den ränta 
efter skatt du erhåller på konvertibeln och den räntebetalning lånet ger upphov till måste finnas tillgänglig på 
avkastningskontot/debiteringskontot de datum då betalning av banklåneräntan ska ske. 

Mellanskillnaden kan beräknas enligt följande exempel: 
Antag att du tecknar konvertibel för 300 000 kronor och då erhåller 2,90 procent ränta eller 8 700 kronor per år. 
Dock får du 6 090 kronor i utbetalning från Euroclear Sweden efter avdrag av 30 procent preliminärskatt. Om du 
finansierat teckning genom låneerbjudandet från Handelsbanken betalar du en ränta om 2,65 procent eller 7 
950 kronor. Skillnaden, 1 860 kronor, (7 950 kronor minus 6 090 kronor), måste finnas tillgängligt på ditt 
avkastningskonto (tillika debiteringskonto för lånet) på ränteförfallodagen för lånet. Räntan du betalar kan 
sedan vara avdragsgill utifrån vid stunden gällande skattelagstiftning. 

Depå, avkastningskonto samt kapitalmedelskonto 
Väljer du att låna till förvärv av konvertibeln via Handelsbanken kommer konvertibeln att registreras på en 
nyöppnad pantsatt depå. Du får ett bankkonto i Handelsbanken som ansluts som avkastningskonto till depån. 
Från avkastningskonto kommer även räntan för lånet att debiteras. Handelsbanken tar inte ut någon särskild 
avgift för detta. Säkerheten för krediten kommer att utgöras av de konvertibler som förvärvas och andra 
rättigheter som vid var tid är förtecknade på depån, således även aktier som kan komma att erhållas vid 
konvertering, samt de medel som sätts in på avkastningskontot. Euroclear Sweden kommer att göra 
ränteutbetalningarna på konvertiblerna till avkastningskontot och Handelsbanken kommer att debitera 
avkastningskontot med räntan för ditt lån. 

Konvertering och förtida försäljning m.m. 
Du kommer inte att kunna förfoga över konvertiblerna, avkastningskontot eller kapitalmedelskontot så länge 
dessa utgör säkerhet för lånet. Det innebär att du måste kontakta kontoret Handelsbanken Arenastaden och 
betala tillbaka lånet eller få Handelsbankens godkännande för att kunna konvertera. Om du vill överlåta dina 
konvertibler måste du också kontakta Handelsbanken Arenastaden eftersom du då först måste betala tillbaka 
ditt lån. 

Passandebedömning 
Enligt lagen om värdepappersmarknaden är banken skyldig att  begära att du lämnar uppgifter om dina 
kunskaper och erfarenheter av konvertibler så att banken kan bedöma om konvertibler passar dig, så kallad 
passandebedömning. För att banken ska kunna göra en passandebedömning ber vi dig därför att antingen 
besöka något av Handelsbankens kontor eller fylla i och skicka till oss medföljande blankett i häftet "Avtal och 
villkor" eller genomföra passandebedömning efter inloggning i Handelsbankens internettjänst 
"spara/placera/öppna meny/övriga tjänster/passandebedömning". 
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Kundkännedom (fylls i av samtliga deltagare) 

Banken måste ha aktuell och tillräcklig kännedom om varje enskild kund samt kunna göra en riskbedömning av 
kunden. Kundernas aktiviteter och transaktioner ska övervakas och avvikelser som kan tyda på penningtvätt 
eller terrorismfinansiering ska rapporteras till Finanspolisen. Banken ska också förse brottsutredande 
myndigheter med information på begäran. 

Kundkännedomen ska hållas aktuell och uppdaterad. Detta innebär att kunden alltid måste kunna identifiera 
sig och besvara de frågor som banken bedömer är nödvändiga för att få god kundkännedom.  

Personuppgifter 
Namn Personnummer 

Utdelningsadress Födelsedatum (om personnummer saknas) 

Postnummer och ort Land 

Skattehemvist Skattenummer (vid utländsk skattehemvist) 

Skattskyldig i USA* 
□ Ja □ Nej

Amerikanskt skatteregistreringsnummer/US-TIN 

Medborgarskap i följande land/länder Skattenummer (vid utländsk skattehemvist) 

E-mail privat Telefonnummer privat mobil 

E-mail arbete Telefonnummer arbetsmobil 

Person i politiskt utsatt ställning -PEP** 
□ Ja □ Nej

*) Skattskyldig i USA på grund av amerikanskt medborgarskap, bosättning eller Green Card. 
**) En politiskt exponerad person är en person som har eller nyligen har haft viktiga offentliga funktioner eller är 
anhörig, alternativt nära medarbetare/affärspartner till sådan person. Exempelvis höga domare, ambassadörer, parlaments 
ledamöter 
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Ansökan om kredit i Handelsbanken 
Härmed ansöker jag om kredit i Svenska Handelsbanken AB (publ) (”Handelsbanken”) för förvärv av 
konvertibler i ÅF Pöyry AB (publ) till ett belopp motsvarande beloppet för de konvertibler jag slutligen tilldelas. 
Säkerheten för denna kredit ska utgöras av de konvertibler som jag förvärvar, de aktier och andra eventuella 
rättigheter som fås vid konvertering eller annars på grund av innehav av konvertiblerna samt de medel som 
insätts på separat konto (avkastningskonto). Jag bekräftar att jag tagit del av ÅF Pöyrys informationsbroschyr 
angående dess erbjudande om förvärv av konvertibler och jag bekräftar att jag är införstådd med att den kredit 
som jag ansöker om hos Handelsbanken ska återbetalas tillsammans med ränta även om ÅF Pöyry inte betalar 
mig någon ränta eller inte återbetalar min konvertibel. 

Villkoren i övrigt ska vara de som framgår av bifogade, av mig undertecknade, skuldebrev. Jag är införstådd 
med att fastställd räntesats samt effektiv räntesats kommer att meddelas mig först efter kreditens utbetalning. 

Jag bemyndigar Handelsbanken att anpassa kreditbeloppet till att motsvara mig tilldelat nominellt belopp av 
konvertibler och att lyfta kreditbeloppet för betalning av de konvertibler som jag tilldelas. Jag ger 
Handelsbanken i uppdrag att för min räkning öppna en depå för registrering av konvertiblerna och aktierna och 
andra eventuella rättigheter som fås vid konvertering av konvertiblerna. Jag ger dessutom Handelsbanken i 
uppdrag att öppna ett avkastningskonto där räntan och i förekommande fall kapitalbeloppet på konvertiblerna 
sätts in och från vilket Handelsbanken har rätt att uttaga medel för betalning av ränta och slutbetalning av 
krediten. Jag ger dessutom Handelsbanken rätt att öppna ett kapitalmedelskonto som är spärrad för depån. 

Jag förbinder mig att – inför varje räntebetalningsdag – tillse att medel finns på mitt avkastningskonto som 
täcker räntan på krediten. Det betyder att jag kommer att betala in till avkastningskontot skillnaden mellan den 
på avkastningskontot insatta konvertibelräntan (efter avdrag för preliminärskatt) och räntan på krediten. 

Kreditsökande 
Tecknat nominellt belopp (sökt kredit) Ändamål 

Förvärv av konvertibla skuldebrev utgivna av ÅF Pöyry 
AB (publ) 

Namn Personnummer 

E-post Mobilnummer 

Civilstånd 
□ Gift/partner □ Sambo □ Ensamstående

Anställningsform 
□ Tillsvidare □ Tillfällig

Arbetsgivare Anställd sedan år 

Skattskyldig i USA* 
□ Ja □ Nej

Person i politiskt utsatt ställning -PEP** 
□ Ja □ Nej

NID *** 

Inkomster per månad Utgifter per månad 

Inkomst före skatt Belopp, kr (per månad) Återbetalning av studielån Belopp, kr (per månad) 

Make/makas inkomst före 
skatt 

Belopp, kr (per månad) Underhållsskyldighet Belopp, kr (per månad) 

Övriga inkomster, t ex 
bidrag 

Belopp, kr (per månad) 

*) Skattskyldig i USA på grund av amerikanskt medborgarskap, bosättning eller Green Card. 
**) En politiskt exponerad person är en person som har eller nyligen har haft viktiga offentliga funktioner eller är 
anhörig, alternativt nära medarbetare/affärspartner till sådan person. Exempelvis höga domare, ambassadörer, parlaments 
ledamöter 
***) NID (National Client Identifier) är en global identifieringskod för privatpersoner som handlar med värdepapper. Syftet 
med NID är att öka transparensen och göra det enklare att spåra värdepappersaffärer oavsett nationsgränser. Numret 
bestäms av ditt medborgarskap. Är du t.ex. medborgare i Sverige består ditt NID av landskoden SE följt av ditt svenska 
personnummer. För dig som är utländsk medborgare eller medborgare i fler länder ser NID-numret annorlunda ut. 
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Uppgifter om hushållet 
Antal hemmavarande barn samt deras ålder 

Hushållets skulder och utgifter som ska betalas 

Summa skulder 
Belopp, kr Summa driftkostnad, hyra 

eller motsvarande/mån 
Belopp, kr 

Borgensåtagande 
Belopp, kr 

Hushållets tillgångar som ska behållas 
Marknadsvärde 
bostadsrätter / 
fastigheter 

Belopp, kr Summa tillgångar i andra 
banker 

Belopp, kr 

Annan information som Handelsbanken bör känna till 

Behandling av personuppgifter 
Personuppgifter som lämnas i denna ansökan eller som registreras i övrigt i samband med bedömning av 
ansökan kommer att bli föremål för sådan behandling hos Handelsbanken som krävs för kreditprövning. 
Handelsbanken är personuppgiftsansvarig för denna behandling. Utförlig information om bankens behandling 
av personuppgifter och dina rättigheter i samband med sådan behandling finns på www.handelsbanken.se.  

Underskrift 
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. Jag är införstådd med att en 
kreditupplysning kommer att inhämtas från UC AB. 
Ort, datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 
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Skuldebrev för finansiering vid förvärv av konvertibler i ÅF Pöyry AB (publ) 

Kreditnummer (ifylles av Handelsbanken 
och meddelas vid första låneavisering) 

Kredittagare 
Namn Personnummer 

Utdelningsadress Telefonnummer 

Postnummer Postadress 

Kreditbelopp och kredittid 
Tecknat nominellt belopp av konvertibel i ÅF Pöyry AB (publ) 

Kreditbelopp, SEK (med bokstäver) (ifylles av 
Handelsbanken efter allokering av konvertiblerna) 

Kreditbelopp, SEK (med siffror) (ifylles av Handelsbanken efter 
allokering av konvertiblerna) 

Kredittid 
2020-08-17 till och med 2024-08-10 

Om inte krediten sägs upp dessförinnan i enlighet med punkt 10 eller 13 i ”Avtal och villkor” 
Syfte 
Kredittagaren åtar sig att använda kreditbeloppet 
till förvärv av konvertibler i ÅF Pöyry AB (publ). 

Ångerrätt 

Ångerrätt följer av punkt 30 i ”Avtal och villkor” 

Betalning av ränta och återbetalning av lånebelopp 
Ränta 
Räntan består av en Räntebas och en Räntemarginal. Räntan kan aldrig understiga Räntemarginalen. 
Räntebas 
STIBOR* 6 månader 

Räntemarginal 
2,65 % 

Ränteperioder 
6 månader avseende tiden från den 17 augusti 2020 till och med den 10 februari 2021; för en period om 6 
månader avseende tiden från den 10 februari 2021 till och med den 10 augusti 2021; för en period om 6 månader 
avseende tiden från den 10 augusti 2021 till och med den 10 februari 2022; för en period om 6 månader avseende 
tiden från 10 februari 2022 till och med den 10 augusti 2022; för en period om 6 månader avseende tiden från den 
10 augusti 2022 till och med den 10 februari 2023; för en period om 6 månader avseende tiden från den 10 
februari 2023 till och med den 10 augusti 2023; för en period om 6 månader avseende tiden från den 10 augusti 
2023 till och med den 10 februari 2024; för en period om 6 månader avseende tiden från den 10 februari 2024 till 
och med den 10 augusti 2024. 
Räntebetalningsdag 
10 februari 2021, 10 februari 2022, 10 februari 2023, 10 februari 2024 samt 10 augusti 2024 
Förfallodag för återbetalning av lånebeloppet 
2024-08-10 

Det totala beloppet som ska betalas på förfallodagen 
Se punkt 5 i ”Avtal och villkor” 

Effektiv ränta årlig ränta för närvarande % (ifylles av Handelsbanken efter allokering av konvertiblerna) 

Kreditkostnaden (ränta, särskilda avgifter och andra obligatoriska kostnader) angiven som en årlig ränta 
beräknad på kreditbeloppet. 
Kontonummer vid automatisk betalning (ifylles av Handelsbanken i samband med öppnat avkastningskonto) 

Handelsbanken får debitera avkastningskontot via automatisk debitering för betalning av ränta enligt detta 
skuldebrev samt, i förekommande fall, för återbetalning av lånebeloppet. Se punkt 7 i ”Avtal och villkor” 
*Den räntesats som publiceras av informationssystemet Reuter på bild “SIOR” eller “SIDF” (eller genom sådant annat system eller på sådan 
annan bild som ersätter nämnt system respektive bild) och som baseras på genomsnittet av de räntesatser som kl 11.00 två bankdagar före 
aktuell ränteperiods början noteras av banker i Sverige på interbankmarknaden i Stockholm för lån i svenska kronor.
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Ställd säkerhet 
Kredittagaren pantförskriver som säkerhet för det rätta fullgörandet av dess förpliktelser enligt detta skuldebrev: 

1. Samtliga konvertibler i ÅF Pöyry AB (publ) som finansieras genom krediten och andra rättigheter som
vid var tid är förtecknade på den depå som särskilt öppnats för detta ändamål och som Svenska
Handelsbanken befullmäktigas att öppna för kredittagarens räkning, således även de aktier som kan
komma att erhållas vid konvertering; samt

2. vid var tid innestående medel jämte ränta på det avkastningskonto och kapitalmedelskonto, som
Svenska Handelsbanken befullmäktigas att öppna för kredittagarens räkning.

Intill dess att lånet har slutbetalts har kredittagaren ej förfoganderätt över depån enligt punkten 1 samt 
avkastningskontot och kapitalmedelskonto enligt punkten 2 ovan. Det innebär bland annat att Handelsbankens 
samtycke krävs för att konvertera konvertiblerna till aktier. 

Betalningsåtagande 
Kredittagaren ska till Svenska Handelsbanken AB (publ) eller till den Svenska Handelsbanken AB (publ) överlåtit 
eller pantsatt sin fordran (”order”), betala kreditbeloppet jämte ränta, avgifter och kostnader enligt 
bestämmelserna i detta skuldebrev, varav vissa finns i ”Avtal och villkor” för krediten. 

Underskrift 
Jag bekräftar att jag tagit del av skuldebrevets samtliga sidor inbegripet ”Avtal och villkor” för krediten. 
Ort, datum 

Kredittagarens namnteckning 

Namnförtydligande 

Handelsbanken 

http://www.handelsbanken.se/


Handelsbanken

Kontorsnamn/Avdelning

Arenastaden
Handläggare

Konton m m It\ i nv FranLv(,w

lD-kontroll ifylls av Banken)

lD-kontroll vid fler depåinnehavare (Ex. ndare 2)

Depåavtal

Kontorsnummer

6t2t
Telefonnummer (även r¡ktnummer)

Datum

@Nö
Y?

Nct

Io
oN
ô

Fullmakt vid samägd

Särskilda villkor

Underskrifter

1) Fysisk och juridisk person med
skatte rÉ¡ttsl¡g hemvist i USA skä
underteckna blankett,'Wg Request
for Taxpayer ldentification Number
and Certificât¡on,,.

Bankens exemplar
Vid nyamälan: Förvaras i pärm
Vid avslut: Arkiveras 10 år + innevarande år

2) Reg¡streringsbevis och undertecknad
blankeü "LOB, Limitation on Benef¡ts för
amerikansk kupongskatt, eller,WB BEN-E"
ska i tillåmptige falt bifogas för jur¡disk
person, i ênlighet med Benkens avtal om
Qual¡fied lntermediary (et) med tRS, USA.

3) Alltid avimottagare

I
ó
o
N

a
@

or

AV

isationsnummer

box e

ortnamn och lând om

skâtteregnr (även

lngår i Pens¡onssparande

[la [rue¡

Pensionssparande nummer Samägd (om "Ja" ska ett avtal
uppr¿ittas med vârje delågare)

[ .la I tte.¡

Ägarandel procent (vld. samägd depå)-

Kontonummer för avfaÀiñ¡ng Kontonummer för kapitalmedel VP-kontonr (vid åganeg och endast
efter särskilt godkännande av banken)

Kontonr (annat kontobaserat system)

nrrc I to-rort

som ummêr
För Depåinnehavare med annat än svenskt
hemv¡st har kopiå av lD-handl¡ng arkiverâts

uppSíft)

flto-t<ortnrr I eass

som Nummer
_ För Depåinnêhavare med annat än svenskt
| | hemvist har kopia av lD-handling ark¡verats

Nedan angiven Depåinnehavare befullmäktigas
med emissioner där förfarande enligt ,,Allmäñna

mina vägnar 1

för Depå" inte
att pa bankenlämna attinstrukt¡oner ochinköpsr¿itterförsãljâ sambândteckningsrátter âgefa2)
villkor kan vid3)tillämpas, âger€l och liknande-inköpsJuppköpserbjudanden

av bankens

[.ra ! rue¡

För g¿¡ller
villkor

ochDepåinnehavare Banken ingar härmed depåavtal villkorenligt på blad.bifogade
Ort,

Ort,

Solna, 9r>- -å3
etc)

ndelsbanken

Elisabeth



Handelsbanken

KontorsnamniAvdelning

Arenastaden
Handläggare

Kundup

Avtal

ng

Underskrift

Bankens exemplar
Arkiveras 100 år

Avtal - Handel med finansiella
instrument och valuta
Kontorsnummer

6t2t
Telefon (inkl riktnummer)

Datum

Fo
ö
öo
(l
o
ó
ç!
N

o

o
aN

ri

r

Fysisk eller juridisk person Personnummer/Organisationsnummer

box e d)rESS Kontaktperson

Postnummer Ortnamn Telefon (inkl r¡ktnummer)

Mellan undertecknad (kunden) och Svenska Handelsbanken AB
(publ) (banken) träffas avtal om handel med finansiella instrument
och valuta enligt denna och följande sidor samt enligt vid var tid
gällande Allmänna villkor för handel med finansiella instrument,
Allmåinna villkor för kontrakt om avist4 option och termin i valuta,
AllmÍinna villkor för handel och registrering av fondandela¡ och
bankens vid var tid gällande riktlinjer för utftirande av order och
orderhantering, (nedan Avtalet) vars beståimmelser (de nu gällande)
kunden tagit del av och därmed godkant. Kunden är vidare bunden
av villkor i orderunderlag, villkor i av banken upprättad
avräkningsnota och regler antagna av banken, svensk eller utlåindsk
emittent, utförandeplats, central motpart (CCP) eller
värdepapperscentral.

Vid handel med kontrakt om avista, option och termin i valuta har
vid var tid gällande Allmänna villkor för kontrakt om avist4 option
och termin i valut4 va¡s bestämmelser (de nu gällande) kunden tagit
del av och därmed godkänt företräde framför ovan nämnda Allmänna
villkor ftir handel med finansiella instrument.

Vid utförande av uppdrag avseende fondandelar som inte handlas på
en handelsplats gäller i stället för ovan nämnda Allmänna villkor för

handel med flrnansiella instrument vad som anges beträffande
ftirsÍiljning och inlösen i fondbestämmelserna för respektive fond och
i Allmänna villkor för handel och registrering av fondandelar.

Härvid gäller de bryttider och övriga regler för försäljning och
inlösen av andelar samt övriga villkor som anges i
fondbestÍimmelserna. Riskbeskrivning ftir fonder återfinns i
informationsbroschyr och faktablad för respektive fond. Kunden
uppmåirksammas särskilt på att för innehav i förvaltarregistrerade
fonder gäller att all utdelning efter avdragen skatt kommer att
återinvesteras oavsett om kunden tidigare har valt att få utdelningen
utbetald.

Det åligger kunden att hålla sig underrättad om och följa nu nämnda
villkor och regler. Bankens tjåinster enligt Avtalet riktar sig inte till
fusiska personer bosatta utanför Sverige ellerjuridiska personer med
säte utanför Sverige eller till sådana personer i andra länder där det
krävs att banken har vidtagit registreringsåtgärder eller andra
liknande åtgärder. Kunden och Banken är dÍirför överens om att för
sådan kund kan banken begränsa sina åtaganden enligt Avtalet och
att banken har rätt att s¿iga upp Avtalet med omedelbar verkan. Är
kunden utländsk medborgare eller bosatt utomlands, kan
inskränkningar gälla enligt svensk eller utländsk lag i de rättigheter
och skyldigheter som kunden och banken har enligt detta avtal.

Kunden är införstådd med att handel enligt detta avtal sker på egen
risk och att riskbedömningen åvilar kunden. Detta avtal har
upprättats i två exemplar av vilka partema erhållit var sitt exemplar.

Banken har kontrollerat kundens identitet.

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar med finansiella instrument kategoriseras för att anpassa
skyddsnivån. Skyddet år olika för olika kunder beroende på kundens kunskaper, erfarenhet och övriga förhållanden. Mer information finns nedan
under lnformation om kundkategorier.
I enlighet med lagen har du, eller ni som organisation, kategoriserats som:

f lcke-professionell kund ! professionell kund [ .tambciroig motpart

derivat katigoriseras ienlighet med EU:s förordning (EU 64812012) om OTC-derivat, centrala motparter

I enlighet med EMIR har ditt företag kategoriserats som:

f lcke-finansiell motpart under samtliga EMIR:S clearingtrösklar ! Finansiell motpart under samfliga EMIR:s clearingtrösklar

! lcke-finansiell motpart över en eller flera av EMIR's clearingtrösklar I Finansiell motpart över en eller flera av EMIR:s clearingtrösklar

t--, Multilateral utvecklingsbank, offentligt organ som ägs av nationell regering och som har uttrycklig garantiordning från nationell regering eller.- Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten respektive Europeiska stabilitetsmekanismen

Därtill ska samtilga företag som handlar
och transaktionsregister (EMIR).

Om någon av EM
onödigt drÖjsmå1.

lR's clearingtrösklar skulle passeras eller kunds kategorisering ändras av annat skäl åtar sig kunden att kontakta banken utan
Se också avsnittet om EMIR nedan som innehåller ytterligare information.

Ort, datum Ort, datum

SoJ4fl, 2020-03-23 ()\
Kundens

#ffi&-""YHr,n
Namnförtydligande

fl+ìrïörtydligande
Alexandra Byrmo

-L
Elisabeth Sjödén



Handelsbanken Intygande om skattehemvist 
Individ 

Kontorsnamn/Avdelning 

Arenastaden 

Handläggare 

Kund 
Namn 

Utdelningsadress 

Postnummer och ort 

Obligatorisk fråga avseende USA (måste besvaras) 

Jag har skattehemvist i USA (se förklaring på sidan 2) 

Kontorsnummer 

6121 

Telefon (inkl riktnummer) 

I
Personnummer/SHB-nummer 

0 Nej D Ja, fyll även i amerikanska skattemyndigheten IRS blankett W9 och TIN ovan. 

Obligatorisk fråga angående skattehemvist (måste besvaras) 

Jag har skattehemvist i följande land/länder (ange även Sverige om så är fallet) 

Land Skatteregistreringsnummer/TIN 

Land Skatteregistreringsnummer/TIN 

Land Skatteregistreringsnummer/TIN 

Land Skatteregistreringsnummer/TIN 

Land Skatteregistreringsnummer/TIN 

Underskrift 

Härmed intygas på heder och samvete att ovanstående uppgifter är rikti�Ia och sanningsenliga. 

I
Födelsedatum 

I
Land 

Om något intygande som nu har lämnats inte längre är korrekt kommer jag att snarast meddela Handelsbanken om det. 

Datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Underskrifter av samtliga förmyndare 

Ort, datum 

Förmyndarens namnteckning 

Namnförtydligande 

Registrera blankettförekomst i PACOPK 

Originalet arkiveras i 100 år per registreringsdatum 

Bankens exemplar 

Ort, datum 

Förmyndarens namnteckning 

Namnförtydligande 

1 (1) 

Datum 





www.handelsbanken.se    

Färgkopia av pass 
 

Du som vill låna i Handelsbanken för att finansiera din teckning av konvertibler måste bifoga en 

färgkopia av giltigt pass för att du ska kunna bli kund i Handelsbanken och teckna erbjudandet. 
 

 

Fäst en färgkopia av giltigt pass här. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på Handelsbanken Arenastaden. 
 

Mail: afry@handelsbanken.se 

Tel: 08-674 19 30 
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