,Anmälningsblankett

JM Konvertibler
2019/2023

Konverteringsperiod
JM KV 2019/2023: 1 juni 2022 – 21 april 2023

Anmälan om konvertering till aktier

med undantag för perioden 1 januari t o m
avstämningsdagen för utdelning respektive år

Skickas till:
Swedbank AB
Konvertibelgruppen plan 3
Box 604
832 23 Frösön

JM Konvertibel 2019/2023
Undertecknad anmäler sig härmed för konvertering till aktier i JM AB i enlighet med villkoren för JM Konvertibler 2019/2023.
Anmälningssedeln skall vara Swedbank tillhanda senast den 21 april 2023.
Nominellt belopp, kronor

Dividerat med

Konverteringskurs

/

Antal aktier i JM

=

212 kr

Konvertiblerna finns registrerade på följande VP-konto
Depå i Swedbank

eller

0 0 0

-Bokning av aktier kommer att ske en gång per månad, vilket innebär att det kan dröja innan du får aktierna. När konverteringen påbörjas erhåller
du först en interimsaktie som det inte är någon handel i.
-Anmälan är bindande.
-Förvaltarregistrerade kunder med depå hos annan än Swedbank följer respektive förvaltares instruktioner och använder inte denna
anmälningssedel.
Swedbank AB (publ) befullmäktigas att för min räkning teckna de aktier som angivits.
Personnummer/Organisationsnummer

Telefon dagtid

_

Efternamn / Firma

Förnamn

Adress
Postnummer
Ort
Underskrift

E-postadress

Adressort
Datum

Personuppgifter som lämnas till bolag i Swedbankkoncernen
kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som
behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera
kundengagemang i koncernen. Även personuppgifter som
inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser kan
komma att behandlas. Det kan också förekomma att
personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och
organisationer med vilka bolag i Swedbankkoncernen
samarbetar. För information om Swedbanks och sparbankers
behandling av personuppgifter, vänligen se hemsida eller
kontakta kundcenter eller kontor för Swedbank och relevant
sparbank.

Enligt lagen om värdepappersmarknaden är Swedbank skyldig att kategorisera sina kunder när Swedbank utför transaktioner med finansiella instrument åt kunderna. För tjänsten att
konvertera JM Konvertibler till aktier i JM AB har Swedbank kategoriserat er som en ”icke-professionell kund” enligt definition i nämnda lag. Information om Swedbank och Swedbanks
tjänster finns på www.swedbank.se. Genom att konvertera konvertiblerna intygar köparen att denne har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att förstå de risker som är förenade
med konvertering av konvertiblerna samt att denne är införstådd med att denne själv ansvarar för risken med investeringen.

UPPDRAG AKTIEFÖRSÄLJNING

Uppdrag aktieförsäljning
Härmed ger jag Swedbank AB (publ) i uppdrag att sälja mina, för konvertibellån,
pantsatta st JM-aktier till kurs bäst möjligt, efter att konverteringen av
mina JM-konvertibler är slutförd.
Banken ges vidare i uppdrag att snarast efter försäljningen använda likviden från aktieförsäljningen till återbetalning av konvertibellånet.
Eventuellt överskott önskar jag få insatt på konto:
Jag godkänner att mitt värdepappersförvar avslutas om innehav, efter aktieförsäljning enligt
detta uppdrag, saknas.
Namn

Personnummer

Ansvarsbegränsning
Jag är medveten om att resultatet av den försäljning som sker inom ramen för Bankens uppdrag kan
bli positivt eller negativt. Banken är inte ansvarig för det ekonomiska resultatet av de åtgärder som
den vidtagit annat än i de fall Banken har avvikit från uppdraget på ett oaktsamt sätt. Banken
ansvarar inte för skada som beror på att Banken varit förhindrad att genomföra viss åtgärd på grund
av fel eller brist i data- eller kommunikationsutrustning, över vilken utrustning Banken inte förfogar.
Inte heller ansvarar Banken för skada som uppkommer genom felaktig åtgärd eller försummelse
av annan än Banken eller som orsakats av annan än Banken genom brottsligt förfarande.
Banken ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk
myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål
för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller vidta
annan åtgärd på grund av sådana omständigheter som nämnts i detta stycke får åtgärden skjutas upp
till dess hindret har upphört. Kunden har inte rätt till ersättning på grund av dröjsmålet. Banken
är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Banken varit normalt aktsam.
Banken ansvarar inte för indirekt skada om inte skadan orsakats av Bankens grova vårdslöshet.
UNDERSKRIFT
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Markera typ av ID-handling och fyll i såväl personnummer som ID-handlingens nummer
Sign

Bankens
noteringar

SIS-märkt ID-kort
Ange typ

Körkort

Svenskt EU-pass
Personnummer

Nationellt ID-kort
ID-handlingens nummer

Annan
ID-handling
För kund med annan än svensk skatterättslig hemvist har kopia av ID-handling arkiverats.

VIDIMERAD (BEVITTNAD) KOPIA AV ID-HANDLING

Här lägger du din ID-handling och tar en kopia som två personer sedan bevittnar.

OBS! Personuppgifter samt namnteckning måste framgå

Denna fotokopia på ID-handling ska vidimeras av två (2) personer.

Härmed vidimeras (bevittnas) ovanstående kopia av ID-handling.
Person 1

Person 2

Datum

Datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Gatuadress

Gatuadress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Telefon (även riktnr)

Telefon (även riktnr)

