ANMÄLNINGSSEDEL

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter
Anmälningssedel skickas till:
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Nordic Asset Services – Emissioner
P.O. Box 7523
SE-103 92 Stockholm
Fax: +46 (0)752-48 47 01

Teckningsperiod:

4 januari 2019 – 18 januari 2019

Betalning:

Enligt instruktion på avräkningsnotan

Denna anmälningssedel används om du vill teckna fler aktier än du
tecknat och betalt för med stöd av teckningsrätter alternativt om du vill
teckna aktier helt utan stöd av teckningsrätt.

Personer med ett VP-konto som är kunder i Danske Bank eller kunder i annan Svensk Bank kan teckna aktier via anmälningssedel och bli allokerad aktier för ett belopp
motsvarande maximalt EUR 15 000. För att en person som inte är kund i Danske Bank men kund i annan Svensk Bank ska kunna teckna och ha möjlighet att bli allokerad
aktier motsvarande ett belopp över EUR 15 000 måste kunden teckna via anmälningssedeln och skicka in den tillsammans med kopia på godkänd id-handling
(privatperson). För juridiska personer ska en kopia av registreringsbevis som styrker firmateckningen samt kopia på firmatecknarens ID-handling enligt ovan bifogas.

OBS:

ANMÄLNINGSSEDEL SKA VARA DANSKE BANK TILLHANDA SENAST 18 JANUARI 2019, KL. 15.00

Depåkunder hos förvaltare som önskar anmäla sig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter följer respektive förvaltares
instruktioner och skall inte använda denna anmälningssedel.

Med hänvisning till den informationsbroschyr som upprättats av Greater Than AB och offentliggjorts den 3 januari 2019 avseende nyemissionen
tecknar jag/vi härmed aktier utan företrädesrätt.
Aktier i Greater Than AB till kurs
37,50 kronor per aktie

Tilldelade aktier skall, efter att Danske Bank har
erhållit betalning för dessa, registreras på VP-konto:
Betalning
Aktierna betalas med den bankgiroavi som medföljer avräkningsnotan.
Villkor i korthet










Teckningskursen är 37,50 kronor per aktie.
Vid eventuell tilldelning beräknas avräkningsnota utsändas omkring den 24 januari 2019. Inget meddelande kommer att skickas till dem
som inte erhållit tilldelning.
Inga eller ett färre antal aktier än vad som härmed tecknats kan komma att tilldelas.
Aktierna skall betalas kontant enligt instruktioner på avräkningsnotan.
Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel eller betalning kan komma att lämnas utan avseende.
Inga ändringar får göras i förtryckt text.
Likvidkontot måste disponeras av den som anmäler sig för teckning av aktier.
Anmälningssedeln måste vara Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordic Asset Services – Emissioner, P.O. Box 7523, 103 92
Stockholm tillhanda senast den 18 januari 2019, kl. 15.00.
Uppgifter om adress kan komma att inhämtas från Euroclear Sweden AB.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial befullmäktigas härmed att för min/vår räkning teckna aktier enligt ovan enligt gällande villkor i ovannämnda
informationsbroschyr.
Observera att anmälan är bindande.
Personnummer (år mån dag–xxxx) / Organisationsnummer och LEI (Legal Entity Identifier)

Telefonnummer

–
Efternamn / Firma

Förnamn

Postadress, Postnummer och Ort

Datum

Underskrift (i förekommande fall förmyndare)

E-postadress

Ägarförhållanden för juridisk person - Om den som tecknar är en juridisk person anges fysisk persons direkta eller indirekta ägarskap i den juridiska
personen som uppgår till 25% eller mer av aktie- eller röstetalet i bolaget nedan:
Efternamn, förnamn

Personnummer

Ägarandel (%)

Rösträttsandel (%)

Efternamn, förnamn

Personnummer

Ägarandel (%)

Rösträttsandel (%)
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Mer information kring LEI finns på Finansinspektionens hemsida www.fi.se samt på Danske Banks hemsida där man också kan hitta godkända
institutioner som utfärdar LEI för de fall man saknar LEI och önskar anskaffa det.
VIKTIG INFORMATION
Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande kräver prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Denna anmälningssedel kan enbart användas av allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte heller i
övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationsbroschyren, anmälningssedeln eller
andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet, helt eller delvis, kan utgöra brott eller vara föremål för restriktioner
enligt lokala värdepapperslagar eller bestämmelser eller föranleder krav på upprättande av prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt.
Distribution av informationsbroschyren till något land där erbjudandet förutsätter någon av ovanstående åtgärder eller som sker i strid med reglerna i dessa länder är förbjuden.
De värdepapper som omfattas av erbjudandet enligt informationsbroschyren har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från
1933 och inte heller i enlighet med någon värdepapperslag i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperen får därför inte erbjudas, tecknas, försäljas, återförsäljas,
överföras eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller annan jurisdiktion där sådan
åtgärd, helt eller delvis, kan utgöra brott eller vara föremål för restriktioner enligt lokala värdepapperslagar eller bestämmelser eller föranleder krav på upprättande av prospekt,
registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt.
Danske Bank är ett så kallat emissionsinstitut, det vill säga utför vissa administrativa tjänster kring erbjudandet. Det medför inte att den som anmält sig i erbjudandet (”tecknaren”)
betraktas som kund hos Danske Bank. För denna placering betraktas tecknaren som kund endast om Danske Bank har lämnat råd eller på annat sätt har kontaktat tecknaren
individuellt avseende placeringen eller om tecknaren har anmält sig via bankens kontor, internetbanken eller telefonbanken. Att tecknaren inte betraktas som kund medför att reglerna
om skydd för investerare i lagen om värdepappersmarknaden inte tillämpas på placeringen.
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är en anmälningssedel och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa
värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i informationsbroschyren som offentliggjorts av Greater Than AB på dess webbplats.
Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Tvist rörande erbjudandet enligt informationsbroschyren ska avgöras enligt svensk lag och av
svensk domstol exklusivt.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifterna som lämnas i denna anmälningssedel behandlas av banken för att administrera förvärv av aktier samt i övrigt för att banken ska kunna fullgöra dess åtaganden
enligt teckningsvillkoren. Personuppgifterna kan komma att samköras med Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister eftersom aktierna kommer att registreras enligt lagen om
kontoföring av finansiella instrument.
Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring och metod- och affärsutveckling.
Personuppgifterna kan också komma att används i syfte att kunna rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag samt som underlag för rådgivning till dig. Behandlingen av
personuppgifterna kan, med beaktande av den sekretesskyldighet som åligger banken, ske av andra bolag inom Danske Bank - koncernen eller av företag som koncernen samarbetar
med för att utföra sina tjänster. Uppdatering av adressuppgifter sker genom samkörning med statens person- och adressregister (SPAR).
Du kan läsa mer om hur banken behandlar personuppgifter på www.danskebank.se. Informationen kan på förfrågan också fås i en skriftlig handling.

LEI och NID
Från och med 3 januari 2018 måste samtliga fysiska personer som önskar att handla med värdepapper, tillika delta i Erbjudandet, ha ett så kallat NID – nummer, detta i enlighet med
regelverket MIFID II. ”NID”, vilket står för National Client Identifier (”NID”), är en internationell identifieringskod för privatpersoner som bland annat används vid rapportering av
värdepapperstransaktioner till myndigheter för fysiska personer. Vilket NID du har är beroende av vilket eller vilka medborgarskap du har, om du endast har svenskt medborgarskap
består ditt NID av beteckningen ”SE” följt av ditt personnummer. Om du har fler, eller annat medborgarskap än svenskt, kan du med fördel kontakta din bank för att säkerställa vad ditt
NID är.
Från och med 3 januari 2018 måste även samtliga juridiska personer som önskar att handla med värdepapper, tillika delta i Erbjudandet ha en Legal Entity Identifier (”LEI”), detta i
enlighet med regelverket MIFID II. LEI är en internationell identifieringskod som bland annat används vid rapportering av värdepapperstransaktioner till myndigheter för juridiska
personer. För att kunna delta i Erbjudandet måste juridiska personer ange den LEI-kod som de blivit allokerade av den institution som utfärdat LEI-koden. Om förvärvaren saknar LEIkod kommer Danske Bank inte kunna genomföra transaktionen med förvärvaren i fråga. Det är således rekommenderat att i god tid ansöka om LEI-kod hos någon av de godkända
institutioner som utfärdar LEI.
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