
BEGÄRAN OM OMVANDLING AV INNEHAVDA AKTIER AV SERIE A TILL AKTIER AV SERIE B I REDERI AB GOTLAND

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:

Rederi AB Gotland

Att: Styrelsen

Box 1104

621 22 VISBY

Vänligen notera att förvaltarregistrerade aktieägare behöver kontakta sin bank/förvaltare för överföring av A-aktierna

Vid årsstämman den 1 juni 2022 beslutade stämman att införa ett omvandlingsförbehåll i Rederi AB Gotlands bolagsordning med innebörden att A-aktier på begäran av aktieägare till 
sådana aktier ska omvandlas till B-aktier. I samband med undertecknande av denna anmälningssedel ska A-aktierna överföras till vp-konto 109 726 790 hos Mangold Fondkommission 
AB. Rederi AB Gotland kommer inte påbörja konvertering av A-aktierna förrän dessa överförts till ovan angivet VP-konto. Vänligen notera att aktieägare vars innehav förvaras på en 
depå måste kontakta sin bank/förvaltare gällande överföringen av A-aktierna. Anmälan är bindande.

I enlighet med ovanstående beslut anmäler jag/vi att nedanstående A-aktier omvandlas till B-aktier.

ANTAL A-AKTIER:

En vidimerad kopia på giltig legitimationshandling ska alltid medfölja för att konverteringssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, 
personnummer och telefonnummer för att vara giltig. För juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, inte äldre än tre  månader bifogas som styrker 

firmateckning. En vidimerad kopia av firmatecknares giltiga ID-handling måste bifogas.

UPPGIFTER AVSEENDE ÄGARE. VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT:

Personnummer/Organisationsnummer E-post

Efternamn (samtliga), Förnamn (samtliga) / Firma Telefon 

Medborgarskap (samtliga) TIN* (om utländskt medborgarskap) NID-nr* (om utländskt medborgarskap)

LEI kod (för Bolag)* Ort och Datum

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) Namnförtydligande

Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

*Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Detta medför att juridiska personer behöver ansöka 
om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ange sitt NID-nummer (Nationellt ID) för att anmälningssedeln ska anses vara giltig. 

B-aktierna ska levereras till VP-konto:

*Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB ifall ni inte vill bli 
kontaktad i andra ärenden.

Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med konverteringen. För frågor till emissionsinstitutet vänligen kontakta emissioner@mangold.se

FÖR ATT KONVERTERING MED FULLMAKT SKA VARA GILTIG KRÄVS ATT EN KOPIA AV FULLMAKTEN SAMT VIDIMERAD GILTIG ID-KOPIA AV FULLMAKTSGIVAREN BIFOGAS 
TILLSAMMANS MED DENNA ANMÄLNINGSSEDEL, FULLMAKT FINNS PÅ WWW.MANGOLD.SE/PRIVATE-BANKING/BLANKETTER
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