Teckning utan stöd av teckningsrätter (TR)

Anmälningssedel för teckning av aktier av serie B i TracTechnology AB (publ)
Anmälningstid:

18 maj – 8 juni 2015 kl. 15.00.

Pris per aktie:
Tilldelning:

0,50 kronor
Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av
avräkningsnota (skickas till nedan ifylld adress)
Enligt instruktion på avräkningsnota.

Likviddag:

Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen bedömning av effekten av
dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande. Informationsmemorandum kan laddas ner från
www.tractechnology.se samt www.aqurat.se.
Betalning skall ej ske i samband med anmälan. Eventuell tilldelning aviseras med avräkningsnota.
Undertecknad anmäler sig för teckning av följande antal B-aktier i TracTechnology AB (publ) till teckningskursen 0,50 kronor per aktie:
Antal aktier

Totalt belopp (tecknade aktier x 0,50 kronor)

Fyll i vart tilldelade aktier skall levereras, VP-konto eller depå (ange endast ett alternativ):
VP-Konto/Servicekonto

Bank/förvaltare

Depånummer

Bank/förvaltare

Observera att om Ni har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste Ni
kontrollera med Er bank/förvaltare, om förvärv av värdepapper inom ramen för Erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras via den bank/förvaltare som för kontot.

Fyll i namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA TYDLIGT)
Efternamn/Firma

Förnamn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress (gata, box eller motsvarande)

Postnummer

Telefon dagtid

Postort

Land (om annat än Sverige)

Ort och datum

E-mail

Undertecknas av tecknare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:
 All information i Informationsmemorandumet har tagits del av och accepterats.
 Anmälan är bindande.
 Aqurat Fondkommission befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av
Informationsmemorandumet utgivet i samband med detta erbjudande.
Skicka in anmälningssedeln genom ett av nedanstående alternativ:
Brev
Aqurat Fondkommission AB
Ärende: TracTechnology
Box 7461
103 92 Stockholm

Fax
08-684 05 801

E-mail
info@aqurat.se
(inskannad anmälningssedel)

OBS! Glöm ej att underteckna anmälningssedeln

Om teckningen avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR skall en kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälan skall
vara giltig. För juridisk person skall även ett aktuellt registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas.

VIKTIG INFORMATION
Aqurat Fondkommission AB (nedan Aqurat) är ett värdepappersbolag
som står under Finansinspektionens tillsyn. Den huvudsakliga
verksamheten är att erbjuda administrativa tjänster i samband med
diverse bolagshändelser. Den som avser sälja, köpa eller teckna sig för
finansiella instrument som enskilt erbjudande avser uppmanas att noga
läsa igenom samtlig information som upprättats och utgivits i samband
med erbjudandet samt nedanstående information. Denna information
tillhandahålles endast på svenska. Mer information om enskilt
erbjudande finns att ta del av på www.aqurat.se.

5. Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med uppdraget
eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av Aqurat
enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för förberedelse och
administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även
ske hos andra företag som Aqurat eller emittenten samarbetar med.

1. Finansiella instrument i enskilt erbjudande har inte och avses inte att
registreras i något annat land än Sverige. Finansiella instrument kommer
således inte att erbjudas till försäljning i USA eller Kanada och inbjudan
riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA eller
Kanada. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något
annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrering
eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag,
förordning eller annan bestämmelse i sådant land.

7. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i
posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln.

2. Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för
undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella
instrument enligt de villkor som gäller för enskilt erbjudande. Ordern
omfattas inte av den ångerrätt som följer av Distans- och
hemförsäljningslagen.

9. Reklamation mot Aqurats utförande av den order som lämnats till
Aqurat genom undertecknad anmälningssedel skall ske utan oskäligt
uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra
andra påföljder gällande mot Aqurat gå förlorad.

3. Aqurats kunder är kategoriserade som icke professionella kunder enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Vid utförande eller vidarebefordran
av order på kundens eget initiativ tillhandahåller Aqurat tjänsten utan att
göra en bedömning om tjänsten är passande för kunden. De risker som
följer med en investering i sådana finansiella instrument som denna
anmälningssedel avser framgår av den information som upprättats och
utgivits i samband med enskilt erbjudande.
4. Priset för de finansiella instrument som avses i enskilt erbjudande
framgår av denna anmälningssedels framsida. Skatter, courtage eller
andra avgifter som kan komma att uppstå påföres eller erlägges inte av
Aqurat.

6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för enskilt erbjudande
framgår av denna anmälningssedels framsida samt av den information
som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet.

8. Notera att Ni enbart genom undertecknande och ingivande av denna
anmälningssedel inte kommer att bli kund hos Aqurat. Aqurat kommer
med andra ord bland annat inte att kundkategorisera Er eller att
genomföra en passandeprövning avseende Er teckning av finansiella
instrument i denna emission.

10. Eventuella klagomål med anledning av Aqurats hantering av order
som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel kan
skriftligen ställas till Aqurats klagomålsansvarige på den adress, som
anges på framsidan av denna anmälningssedel.
11. Vid eventuell tvist med Aqurat kan konsumenter också vända sig till
Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08783 17 00, www.arn.se.
12. Aqurat följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på
Aqurats erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms
tingsrätt, är behörig domstol.
För mer information hänvisar Aqurat till www.aqurat.se där det bland
annat står mer om tillvägagångssätt samt definitioner av olika begrepp.

