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Acceptsedel avseende Bahnhof AB:s (publ) kontanterbjudande till aktieägarna i 
Elementica Data Construction AB (publ) 

 

 

 

 

Acceptfrist 3 december till och med 30 december 2019. 

Beräknad likviddag Mellan den 7 januari till och med 21 januari 2020. 

Pris per aktie:  23,00 kronor per aktie. 

Villkor i sammandrag: Bahnhof AB (publ) ("Bahnhof") erbjuder aktieägarna i Elementica Data Construction AB 
(publ) ("Elementica"), att mot kontakt likvid överlåta sina aktier i Elementica till Bahnhof 
enligt villkoren i erbjudandehandling som offentliggjordes den 18 november 2019 
("Erbjudandehandlingen"). Bahnhof erbjuder 23,00 kronor kontant för varje aktie i 
Elementica. 

 

Antal aktier: _______________________________ 

Antalet aktier kan du se pa ̊ https://investor.elementica.se/innehav 
 

 

OBS! Genom undertecknandet av denna acceptsedel/fullmakt: 

• åtas att inte sälja, överföra, eller på annat sätt förfoga över de aktier som avses i acceptsedeln under tiden från och 
med datumet för din/er accept fram till och med likviddagen; 

• befullmäktigar du/ni att för din/er räkning överföra dina/era aktier till Bahnhof i enlighet med villkoren i denna 
acceptsedel/fullmakt och i övrigt i enlighet med informationen i Erbjudandehandlingen, samt att för din/er räkning 
ingå och underteckna härför nödvändiga handlingar, inklusive avräkningsnota för att verkställa överlåtelsen; samt 

• bekräftas att du/ni har tagit del av och accepterar informationen nedan samt att inte omfattas av de begränsningar 
som anges under rubriken "Viktig information" nedan. 
 

• Om juridisk person, bifoga en kopia av registreringsbevis för att styrka firmateckningsrätt samt vidimerad kopia på 
firmatecknarens ID-handling. 

• Om aktierna i Elementica är pantsatta ska acceptsedeln undertecknas av både aktieägaren och panthavaren. 
• Acceptsedeln ska vara Bahnhof tillhanda senast kl. 17.30 den 30 december 2019.  
• Bahnhof har rätt att minska antalet överlåtna Elementica-aktier i accepten om angivet antal aktier överstiger det antal 

som finns upptaget i Elementicas aktiebok per likviddagen. 
• Genom att acceptera erbjudandet och underteckna denna acceptsedel försäkras att jag/vi har läst och förstått innehållet 

i Erbjudandehandlingen. 
• Ofullständig eller felaktigt ifylld acceptsedel kan komma att lämnas utan avseende.  
• Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna accept behandlas enligt 

dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att uppfylla det uppdrag som åtagits av Bahnhof för denna transaktion. 
Personuppgifter kan komma att delas till andra personuppgiftsansvariga parter. För mer information om behandling 
av personuppgifter, se www.bahnhof.se. 

• För fullständiga villkor hänvisas till Erbjudandehandlingen som är tillgänglig på www.bahnhof.se och 
www.elementica.se.  

Ifylld blankett skickas till info@elementica.se eller till:  

Bahnhof AB (publ) 
BOX 7702 
103 95 Stockholm 
 

Acceptsedeln ska vara Bahnhof AB (publ) tillhanda senast kl. 17.30 den 30 december 2019 

Undertecknad aktieägare i Elementica accepterar härmed erbjudandet enligt nedan samt villkoren i 
Erbjudandehandlingen och överlåter till Bahnhof nedanstående antal aktier i Elementica 
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Namn och personuppgifter  Uppgifter om panthavare (om tillämpligt] 

Namn/Företagsnamn 

______________________________________ 

 Namn/Företagsnamn 

______________________________________ 

Personnr/Org. nr 

______________________________________ 

 Personnr/Org. nr 

______________________________________ 

Postutdelningsadress 

______________________________________ 

 Postutdelningsadress 

______________________________________ 

Postnr/Postort 

______________________________________ 

 Postnr/Postort 

______________________________________ 

E-postadress 

______________________________________ 

 E-postadress 

______________________________________ 

Telefon 

______________________________________ 

Bank 

______________________________________ 

Clearingnummer 

______________________________________ 

Kontonummer 

______________________________________ 

 

 

 Telefon 

______________________________________ 

   

Underskrift 

______________________________________ 

 Underskrift 

______________________________________ 

Ort och datum 

______________________________________ 

 Ort och datum 

______________________________________ 
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Viktig information 

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen, riktar sig inte till och lämnas inte till personer 
vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas 
utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. Erbjudandehandlingen, denna anmälningssedel och annan 
dokumentation hänförlig till Bahnhofs erbjudande till aktieägarna i Elementica kommer inte att distribueras och får inte 
postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare 
åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Bahnhof kommer inte att tillåta eller 
godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera erbjudandet genom att direkt eller indirekt ha överträtt dessa 
restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. 

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås 
bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 
Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller USA och erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant 
kommunikationsmedel i eller från dessa länder, om inte tillåtet enligt något undantag. Följaktligen kommer inte 
Erbjudandehandlingen, denna anmälningssedel eller annan dokumentation avseende erbjudandet sändas eller på annat sätt 
tillhandahållas i eller till ovan nämnda länder och får inte heller distribueras på liknande sätt. Bahnhof kommer inte att 
tillhandahålla något vederlag enligt erbjudandet till ovan nämnda länder om inte tillåtet enligt något undantag. 
Erbjudandehandlingen skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i ovan nämnda länder och 
banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i dessa länder, får 
inte vidarebefordra Erbjudandehandlingen, eller andra till erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. 

Oaktat det föregående förbehåller sig Bahnhof rätten att tillåta att erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i 
Sverige om Bahnhof efter fritt eget val bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och 
regler. Erbjudandets lämnande till personer som inte har hemvist i Sverige kan påverkas av lagar och regler i ifrågavarande 
jurisdiktion. Personer som inte har hemvist i Sverige ska informera sig om, samt efterleva, eventuella restriktioner som 
tillämpas i deras jurisdiktioner. 

 
 


