ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS

TEGNINGSBLANKETT
FOR KJØP AV AKSJER

Generelt: Dette skjema skal benyttes av innehavere av aksjer i Asker og Bærums Budstikke
AS som i forbindelse med Selskapets salg av egne aksjer er berettiget å kjøpe aksjer og har
fått utstedt tegningsretter i Selskapet som er registrert i VPS gjennom depotarrangement
gjennom DNB Bank ASA (VPS-forvalter i relasjon til aksjene og tegningsrettene i Asker og
Bærums Budstikke AS). Selskapet har utstedt tegningsretter (likt som for emisjon) for å
håndtere salgsprosessen av aksjer gjennom VPS-systemet. Denne blankett skal benyttes for
tegning av aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS gjennom benyttelse av tegningsretter
registrert i VPS. Vilkårene for salgsprosessen og tildeling i denne fremgår av prospektet
datert 17.august.2016.
Tegning av aksjer: Perioden for å tegne aksjer og med dette benytte tegningsretter registrert
i VPS løper fra 24. august 2016 til 14.september 2016. Korrekt utfylt blankett må, innen
ovennevnte frist, være mottatt av:
DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 OSLO
eller levert til Selskapets forretningsadresse
Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 BILLINGSTAD
Elektronisk skannet blankett kan sendes til: retail@dnb.no
Tegning av aksjer kan også gjøres gjennom VPS nettbaserte tegningssystem, lenke til
tegningssystem finnes på http://investor.budstikka.no/aksjekjop-2016/
Blanketter som er uriktig eller ufullstendig utfylt, eller som mottas etter utløpet av
tilbudsperioden, kan bli forkastet uten at kjøperen får melding om dette på forhånd eller i
ettertid. Berettigede aksjonærer i Selskapet som fremkommer som sådanne i VPS per
17.august 2016 mottar tegningsretter registrert i VPS. Tegning av aksjer er bindende og
ugjenkallelige og kan ikke trekkes tilbake, annulleres eller endres av tegneren etter at de er
mottatt av VPS-forvalteren. Ved å signere og innlevere denne blanketten fullstendig utfylt
bekrefter tegner å ha lest prospektet og akseptere å kjøpe aksjer på de vilkår som er fastsatt.
Det gis anledning til å tegne flere aksjer enn det antall tegningsretter tilsier (tilsvarende
som overtegning ved emisjon).
Kjøpskurs: NOK 13,11 per aksje.
Tildeling: Tildeling i forbindelse med aksjesalget vil bli foretatt på basis av
tildelingskriteriene inntatt i prospektet. Melding om tildelte nye aksjer forventes gitt i brev
omkring den 20.september 2016.

DETALJER FOR TEGNING AV AKSJER
Aksjekjøpers VPS-konto: (fylles ut)

Betaling: Betaling for aksjene gjøres ved at beløp i NOK tilsvarende antall ønskede aksjer,
multiplisert med tegningskurs, gjøres disponibelt på bankkonto oppgitt i skjema under.
Tegneren av aksjer må sørge for å overholde de frister som oppgitt i prospekt og blankett.

Antall tegningsretter reg. i VPS:

Antall aksjer tegnes: (fylles ut)

(For DNB: Løpenr.)

Jeg/vi tegner: ...............................ant. aksjer
Pris pr. aksje

I henhold til Prospektet tegnes aksjer som angitt ovenfor.

NOK 13,11

Totalbeløp å betale: (fylles ut)

=

NOK ………………………..

UGJENKALLELIG FULLMAKT TIL Å BELASTE KONTO (MÅ FYLLES UT):
Jeg/vi gir med dette DnB NOR Bank ASA en engangsfullmakt til å belaste min/vår
norske bankkonto for tildelt beløp (antall tildelte aksjer x NOK 13,11)

_________________________________________________________

(Bankkontonr. i norsk bank – 11 siffer)

I samsvar med vilkårene angitt i prospektet aksepterer jeg/vi/meg/oss ugjenkallelig å kjøpe det antall aksjer som angitt ovenfor.

Sted og dato

Må være datert i tegningsperioden

Bindende underskrift.
Aksjekjøper må være myndig. Dersom blanketten signeres på vegne av et
selskap eller i henhold til fullmakt, må dokumentasjon i form av
firmaattest eller fullmakt vedlegges.

