
 
 

 
 

 
 
Till 
Klövern AB     Anmälningssedeln används endast av direktregistrerade aktieägare 
c/o Swedbank AB för begäran om frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av 

serie B. Om aktierna är registrerade i en depå skall aktieägaren kontakta sin 

Emissioner förvaltare för att begära frivillig omvandling. 

105 34  STOCKHOLM  

 
 

Begäran om omvandling av innehavda stamaktier av serie A till stamaktier av serie B i  
Klövern AB 

Genom beslut av extra bolagsstämma i Klövern AB (”Klövern”) den 22 oktober 2014 infördes i bolagsordningen ett omvandlingsförbehåll 
avseende frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B. 

Under januari och juli månad varje år, med början i januari 2015 ("omvandlingsperioderna"), har ägare till stamaktier av serie A rätt att hos 
styrelsen begära att aktien omvandlas till stamaktie av serie B. Omvandlingen är verkställd när registrering skett i aktiebolagsregistret och 
stamaktierna av serie B antecknats i avstämningsregistret. 

 
Undertecknad begär att nedanstående antal stamaktier 
av serie A skall omvandlas till stamaktier av serie B     Stamaktierna av serie A finns registrerade på VP-konto 

                        

        0 0 0                   
 
Villkor  

 Begäran om omvandling ska ha inkommit till Swedbank tidigast den första dagen och senast den sista dagen i aktuell omvandlings-
period.  

 Stamaktie av serie A som begärts omvandlad till stamaktie av serie B kommer att överföras till ett nyöppnat spärrat VP-konto.  
Snarast efter omvandlingens registrering hos Bolagsverket kommer stamaktie av serie B bli bokförd på innehavarens ordinarie  
VP-konto. Omvandling kommer att registreras hos Bolagsverket en (1) gång per omvandlingsperiod och registreringen omfattar 
inkomna anmälningssedlar från den 1:a till och med den 31:a i varje omvandlingsperiod. Endast inbokningen av stamaktier av serie A 
på spärrat VP-konto respektive inbokningen av stamaktier av serie B på ordinarie VP-konto kommer att aviseras av Euroclear Sweden 
AB. 

 Aktieägare som har sina stamaktier av serie A registrerade i depå ska i god tid före aktuell omvandlingsperiods utgång kontakta sin 
förvaltare för att begära omvandling. 

 Omvandlingen är avgiftsfri. 

 Aktieägare kan inte återkalla eller avbryta begärd omvandling. 

 Inga ändringar får göras i förtryckt text. Begäran om omvandling kan endast göras skriftligen på denna anmälningssedel.  

 Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 

 Om aktieägare begärt omvandling av fler stamaktier av serie A än de som är registrerade på ovan angivet VP-konto kan omvandling 
av ett mindre antal aktier, motsvarande det antal som är registrerat på VP-kontot, komma att ske. 

 Om stamaktierna av serie A är pantsatta ska anmälningssedeln även ifyllas och undertecknas av panthavaren. 

 Tvist rörande eller relaterad till omvandlingen eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras exklusivt enligt svensk 
lag och av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. 

 

Undertecknad begär härmed, i enlighet med bolagsordningen och ovanstående villkor, omvandling av ovan angivet innehav av stamaktier av 
serie A i Klövern, till stamaktier av serie B och befullmäktigar härmed Swedbank att vidta erforderliga åtgärder för att verkställa omvandlingen.  

Uppgifter om ägaren (obligatoriskt)    Uppgifter om panthavaren (i förekommande fall) 

Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid 

                  

Efternamn/Firma Tilltalsnamn   Efternamn/Firma  Tilltalsnamn   

                  

Postutdelningsadress (gata, box)    Postutdelningsadress (gata, box)    

                  

Postnummer  Adressort  Postnummer    Adressort    

                  

Ort  Datum  Ort   Datum   

                  

Underskrift av aktieägare (i förekommande fall förmyndare/firmatecknare) Underskrift av panthavare    

              
 
INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
För information om Swedbanks och sparbankers behandling av personuppgifter, vänligen se hemsida eller kontakta kundcenter eller kontor för Swedbank och 
relevant sparbank.   
 

Swedbank är s k emissionsinstitut för denna omvandling, dvs utför vissa administrativa tjänster kring omvandlingen. Detta innebär inte i sig att den som begär 
omvandling betraktas som kund hos Swedbank. För denna omvandling betraktas aktieägaren endast som kund om Swedbank har lämnat råd till aktieägaren eller 
annars har kontaktat aktieägaren individuellt angående omvandlingen. Att aktieägaren inte betraktas som kund medför att reglerna om skydd för investerare i lagen 
om värdepappersmarknaden inte tillämpas på placeringen.  

 

Frivillig omvandling av stamaktier av serie A till 
stamaktier av serie B 


