Anmälningssedel/Fullmakt

Erbjudande till Preferens aktieägarna i Ginger Oil AB (publ)
Erbjudandet i korthet:
Varje innehavd (1) preferensaktie i Ginger Oil AB, bytes mot två (2) nya stam-aktier i Ginger Oil AB (ISIN: SE0005095643)
.
Värdepapper

Acceptfrist

ISIN Preferensaktie
SE0005034725

9/8 2016 - 26/8 2016.
Anmälningssedeln skall vara Eminova Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00 den 26 augusti 2016.

Härmed överlåter jag/vi nedanstående antal preferensaktier i Ginger Oil:

Preferensaktierna finns registrerade på nedanstående VP-konto:

Aktier (SE0005034725)
OBS! Om aktierna är förvaltarregistrerade skall accept ske i enlighet med instruktion
från förvaltaren. denna anmälningssedel skall då inte användas.

Namn/Firma

Person/Org.nr

Adress

Postnr och Ort

Telefon dagtid

E-postadress

Ort och datum

Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)

Genom undertecknande av denna anmälningssedel/fullmakt medges och bekräftas att:
• Anmälan är bindande
• Vederlaget utbetalas genom leverans av stamaktier till det vp-konto där aktierna var registrerade.
• Om aktierna är pantsatta, skall anmälningssedeln även fyllas i och undertecknas av panthavaren.
• Jag/vi har läst och förstått innehållet i erbjudandehandlingen, och att erbjudandet är villkorat av godkännande av bolagsstämma i Ginger Oil AB
• Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
• Jag/vi intygar att jag/vi har läst och förstått samt accepterar informationen som återfinns på baksidan av denna anmälningssedel samt bekräftar
att jag/vi inte omfattas av de begränsningar som där anges.
• Eminova Fondkommission AB befullmäktigas att vidta de åtgärder som krävs för att verkställa aktiebytet i enlighet med Erbjudandet.
Anmälningssedeln skickas till
Post

E-mail

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3tr.
111 46 Stockholm

info@eminova.se
(inskannad)

Viktig information
Denna information finns endast på svenska.
• Eminova Fondkommission AB (”Eminova”) (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens  
tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
• Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från
investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja leve
rans av aktier till investerarens vp-konto eller depå. Eminova avsäger sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som
kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier.
• Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kom
mer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
• Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller
teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.
• Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
• Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkate
gorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passande prövning enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i er bjudandet.
• I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investe ring i de finansiella
instrument som avses.
• Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den infor
mation som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med
erbjudandet.
• Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de
finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova.
• Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Person   
uppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten
samarbetar med.
• Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom
betalning eller inlämnande av anmälningssedel.
• VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
• Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till
   Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3tr.
111 46 Stockholm.
• Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller
att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.
• Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23
Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se.
• Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Denna anmälningssedel, Erbjudandehandlingen och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att offentliggöras i och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas
eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Ginger Oil kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan
distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så
kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan,
Kanada, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller
vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax,
e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller USA. Varken
denna anmälningssedel, Erbjudandehandlingen eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas
eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller USA. Ginger Oil kommer inte att utbetala något
vederlag enligt Erbjudandet i eller till Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller USA. Denna anmälningssedel och Erbjudandehandlingen skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller
USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan,
Kanada, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra denna anmälningssedel, Erbjudandehandlingen eller annan dokumentation
hänförlig till Erbjudandet till sådana personer.

