Omvandling av A-aktier till B-aktier i Tele2 AB (publ)
Enligt beslut den 9 maj 2007 infördes i bolagsordningen för Tele2 AB (”Tele2”) ett s.k. omvandlingsförbehåll:
”Ägare till aktie av serie A äger under januari och juli månad varje år (”Omvandlingsperioderna”), rätt att påfordra
att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling skall
göras skriftligen och ha inkommit till bolagets styrelse senast sista dagen under aktuell Omvandlingsperiod.
Därvid skall anges
(i)

det antal aktier av serie A som önskas omvandlade eller

(ii) den andel av det totala antalet röster i bolaget som aktieägaren önskar att inneha efter att omvandling
skett av samtliga aktier av serie A som anmälts för omvandling under aktuell omvandlingsperiod.
Vid anmälan enligt (ii) ovan skall aktieägaren även ange sitt totala innehav av aktier av serie A och serie B vid
tidpunkten för begäran.
Styrelsen skall efter utgången av varje Omvandlingsperiod behandla frågan om omvandling. Styrelsen skall
därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering
skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.”
Anvisningar för omvandlingen








Om aktieägare har A-aktierna registrerade på ett depåkonto skall han/hon vända sig till förvaltaren för att
påfordra omvandling av dem
Omvandlingen är avgiftsfri
Avier erhålls från Euroclear Sweden AB dels vid avregistrering av A-aktierna dels vid registrering av Baktierna efter verkställd omvandling
Bolagsordningen för Tele2 och blanketter för omvandlingen kan laddas ner från www.tele2.com
Önskas omvandling enligt (ii) ovan, vänligen kontakta Nordea Bank AB, telefon +46 8 534 92150
Aktieägare kan inte återkalla eller avbryta påfordrad omvandling
Ofullständig eller felaktigt ifylld blankett kan komma att lämnas utan avseende

Undertecknad påfordrar härmed omvandling av nedanstående antal A-aktier i Tele2 samt befullmäktigar Nordea
Bank AB att verkställa omvandlingen.
Antal A-aktier i Tele2 för omvandling till B-aktier:______________________________

VP-konto:_____________________________________
A-aktierna i Tele2 är registrerade på detta VP-konto och efter omvandling kommer B-aktierna i Tele2 att
registreras på detta VP-konto.

Uppgifter om aktieägaren (obligatoriskt)

Personnr/organisationsnummer

Telefon dagtid/e-postadress

Sänd denna anmälningssedel till:

Nordea Bank AB
Namn/firma

Issuer Services
A 412

Ort, datum

Underskrift (i förekommande fall förmyndare/firmatecknare)

105 71 Stockholm

