ANMÄLNINGSSEDEL AVSEENDE CATENA AB (PUBL):S OFFENTLIGA ERBJUDANDE
TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA AB (PUBL)
Anmälningssedeln skickas till:
Erik Penser Bankaktiebolag
Emissionsavdelningen
Box 7405
103 91 Stockholm
E-post: emission@penser.se
Telefon: 08-463 80 00
Fax: 08-611 27 06
Använd gärna bifogat svarskuvert.

Anmälningssedeln skall vara Erik Penser Bankaktiebolag tillhanda senast kl. 15.00 den 15 januari 2016.
Catena AB (publ) (”Catena”) lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Tribona AB (publ) (”Tribona”) enligt villkoren
i erbjudandehandling offentliggjord den 14 december 2015 (”Erbjudandehandlingen”, ”Erbjudandet”). Acceptperioden pågår
15 december 2015 - 15 januari 2016. Observera att endast ett svarsalternativ nedan kan väljas.

BYTESALTERNATIVET
Jag/vi accepterar Erbjudandets Bytesalternativ i enlighet med Erbjudandehandlingen (sätt kryss i rutan).
Härmed överlåtes, enligt villkoren för Erbjudandets Bytesalternativ, till Catena:
Antal aktier i Tribona

Jämnt delbart med 8

Antal nya aktier i Catena

x3 =

/ 8 =
Överskjutande (d.v.s. ej jämnt delbart med 8)

Kontant

x 45 SEK =

KONTANTALTERNATIVET
Jag/vi accepterar Erbjudandets Kontantalternativ i enlighet med Erbjudandehandlingen (sätt kryss i rutan).
Catena erbjuder 42 SEK per aktie.
Härmed överlåtes, enligt villkoren för Erbjudandets Kontantalternativ, till Catena samtliga mina/våra aktier i Tribona.
Om ovanstående antal aktier i Tribona inte är korrekt, var god ändra till korrekt antal. I övrigt får inga tillägg eller ändringar göras i förtryckt text på anmälningssedeln. Om ovan angivet VP-konto är s.k. omläggningskonto, måste ni snarast kontakta er bank för att få det omregistrerat.

AKTIERNA FINNS REGISTRERADE PÅ VP-KONTO:

UNDERTECKNAD ÄR MEDVETEN OM OCH MEDGER FÖLJANDE:
»»
Om aktierna är pantsatta skall anmälningssedeln även undertecknas av panthavaren.
»»
Om anmälan avser en juridisk person som inte är kund hos Erik Penser Bankaktiebolag skall bifogas behörighetshandlingar som utvisar rätt att underteckna anmälningssedeln.
»»
Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
»»
Likvidbeloppet utbetalas till det avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot där aktierna fanns registrerade.
»»
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade följer respektive förvaltares instruktioner och skall inte använda denna anmälningssedel.
»»
Erik Penser Bankaktiebolag lämnar ingen rekommendation, rådgivning eller bedömning om det är lämpligt för aktieägare i Tribona att acceptera Erbjudandet.
»»
För fullständiga villkor hänvisas till Erbjudandehandlingen.
Genom undertecknande av denna anmälningssedel ger jag/vi Erik Penser Bankaktiebolag i uppdrag och fullmakt att för min/vår räkning överlåta ovanstående aktier i Tribona
enligt villkoren för Erbjudandet. Uppgifter avseende panthavare (i förekommande fall), var god vänd.

Uppgifter avseende aktieägaren (obligatoriskt)
Personnummer/Organisationsnummer
Namn/Firma

Telefonnummer (dagtid)

Ort och datum
Underskrift av aktieägaren/firmatecknare
(i förekommande fall förmyndare)

E-postadress

Erik Penser Bankaktiebolag är s.k. emissionsinstitut, d.v.s. utför vissa administrativa tjänster kring Erbjudandet. Det medför inte att den som accepterar Erbjudandet (”Deltagaren”) betraktas som kund hos Erik Penser
Bankaktiebolag. Vid accept av Erbjudandet betraktas Deltagaren som kund endast om Erik Penser Bankaktiebolag har lämnat råd eller på annat sätt har kontaktat Deltagaren individuellt avseende Erbjudandet. Att Deltagaren
inte betraktas som kund medför att reglerna om skydd för investerare i lagen om värdepappersmarknaden inte tillämpas i praktiken.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telefon och Internet) i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika, USA eller annat land utanför EES och Erbjudandet kan inte accepteras i eller från något av dessa länder. Följaktligen får Erbjudandehandlingen och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar inte distribueras vare
sig direkt eller indirekt, genom post eller annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telefon och Internet) i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat
land utanför EES. Catena kommer inte att erlägga vederlag enligt Erbjudandet eller acceptera anmälningssedlar från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES. Oaktat det
föregående förbehåller sig Catena rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer med hemvist utanför Sverige om transaktionen om Bolaget, efter egen bedömning, bedömer att transaktionen i fråga kan genomföras i
enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Uppgifter avseende panthavaren
Personnummer/Organisationsnummer
Namn/Firma
Telefonnummer (dagtid)
E-postadress
Ort och datum

Underskrift av panthavaren

Erik Penser Bankaktiebolag är s.k. emissionsinstitut, d.v.s. utför vissa administrativa tjänster kring Erbjudandet. Det medför inte att den som accepterar Erbjudandet (”Deltagaren”) betraktas som kund hos Erik Penser
Bankaktiebolag. Vid accept av Erbjudandet betraktas Deltagaren som kund endast om Erik Penser Bankaktiebolag har lämnat råd eller på annat sätt har kontaktat Deltagaren individuellt avseende Erbjudandet. Att Deltagaren
inte betraktas som kund medför att reglerna om skydd för investerare i lagen om värdepappersmarknaden inte tillämpas i praktiken.

