
Anmälan skickas till:
Eolus Vind AB
Box 95
281 21 Hässleholm

Telefon:  010-199 88 00
E-post:  info@eolusvind.com

Enligt beslut på extra bolagsstämma i Eolus Vind AB den 27 augusti 2020 infördes i bolagsordningen ett omvandlingsförbehåll, 
varigenom ägare av A-aktier ska kunna begära omvandling av dessa aktier till B-aktier.

Genom undertecknande av denna anmälningssedel påfordrar aktieägaren omvandling av nedan angivet antal A-aktier till B-aktier
i Eolus Vind AB samt befullmäktigar Erik Penser Bank AB att vidta erforderliga åtgärder för att verkställa omvandlingen i 
avstämningsregistret.

Anvisningar för omvandlingar
• Aktieägare som har A-aktierna registrerade på depå hos förvaltare ska vända sig till förvaltaren för att begära omvandling
• Omvandlingen är avgiftsfri
• Anmälan om omvandling är bindande och aktieägare kan inte återkalla eller avbryta påfordrad omvandling
• Observera att A-aktierna kommer att vara spärrade och kan ej avyttras under handläggningstiden för omvandlingen
• Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende
• Anmälningssedeln måste undertecknas och insändas i original och kan därför inte sändas med fax eller e-post

(ange antal A-aktier som önskas omvandlade till B-aktier)

Jag/vi anmäler härmed att nedanstående antal A-aktier önskas omvandlade till B-aktier:

Obligatoriska uppgifter avseende aktieägaren. Var vänlig texta.

Telefonnummer (dagtid)

Personnummer/Organisationsnummer

E-postadress

Adress (gata, box eller motsvarande)

Efternamn/Firma

Postnummer

Ort och datum

Tilltalsnamn

Postort

Underskrift av tecknande person/firmatecknare (i förekommande fall förmyndare)

Aktierna finns registrerade på nedanstående VP-konto:

0 0 0
Efter omvandling kommer B-aktierna  
att registreras på detta VP-konto.

Erik Penser Bank AB är s k emissionsinstitut i samband med omvandlingen av A-aktier till B-aktier i Eolus Vind AB, vilket innebär utförande av vissa administrativa tjänster 
rörande omvandlingen. Detta innebär inte i sig att den aktieägare som begär omvandling betraktas som kund i banken.

OBS! Om aktierna finns i depå hos förvaltare ska 
denna anmälningssedel fyllas i av förvaltaren.

Anmälan om omvandling av A-aktier till B-aktier 
i Eolus Vind AB (publ)


