ANMÄLNINGSSEDEL FÖR FÖRVÄRV AV AKTIER I WAXY HOLDING AB (PUBL)
Denna anmälningssedel ska användas till anmälan om förvärv av aktier i WXY Holding AB enligt villkoren i det informationsmemorandum
som har upprättats av styrelsen i Reinhold Europe AB (publ) 14 december 2018 (”Informationsmemorandumet”).
Komplett ifylld anmälningssedel tillsammans med vidimerad ID-kopia och i förekommande fall registreringsbevis ska skickas per post eller
e-post eller lämnas till REAB på nedanstående adress och vara REAB till handa senast kl. 12:00 den 28 december 2018 (eller vid senare
tidpunkt om anmälningstiden skulle förlängas).
Reinhold Europe AB (publ)
Kommendörsgatan 37
114 58 Stockholm
erbjudande@reinhold-europe.eu
OBSERVERA ATT ANMÄLAN ÄR BINDANDE

Jag/vi är registrerad(e) ägare av nedan angivet antal aktier i Reinhold Europe AB (publ):

____________________ stycken A-aktier
____________________ stycken B-aktier

Jag/vi anmäler härmed förvärv av nedan angivet antal aktier i Waxy Holding AB (publ) för SEK 0,05 per aktie:

____________________ stycken aktier *

* Här anges det totala antalet aktier som önskas förvärvas. Tilldelning kan ej ske av fler antal aktier än vad som motsvarar det antal aktier
anmälaren innehar i Reinhold Europe AB (publ). Se mer om tilldelningsprinciperna i Informationsmemorandumet.

Jag/vi bekräftar följande:
•
•
•
•
•

Jag/vi har mottagit, läst och förstått Informationsmemorandumet och önskar förvärva aktier i Waxy Holding AB (publ) enligt ovan.
Anmälan är bindande och kan inte återkallas.
Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Erbjudandet att förvärva aktier i Waxy Holding AB (publ) görs inte tillgängligt eller erbjuds till investerare som lyder under någon
lagstiftning som kräver ytterligare prospekt, information, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
• Jag/vi är behörig(a) att förvärva aktier i Waxy Holding AB (publ) i enlighet med villkoren i Informationsmemorandumet såväl som att
underteckna denna anmälningssedel.
• För erbjudandet att förvärva aktier i Waxy Holding AB (publ), Informationsmemorandumet och denna anmälningssedel gäller svensk rätt.
Tvist avgörs av svensk domstol.
Samtliga uppgifter nedan är obligatoriska att fylla i.
VP-konto/Servicekonto/Depå

Bank/förvaltare

Personnummer/organisationsnummer

E-post

Efternamn, förnamn/firma

Datum

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)

Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Postnummer

Ort

Land (om annat än Sverige)

Telefon dagtid

Namnförtydligande

Uppgifter i anmälningssedeln kommer att behandlas av Reinhold Europe AB (publ) enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att
uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. I att uppfylla uppdraget kommer personuppgifter bl.a. att överföras till
Euroclear Sweden AB och Eminova AB.

