Fyll i blanketten och spara den. Du behöver inte underteckna ansökan,
ange bara ditt namn. Mejla in blanketten till prospekt@fi.se

Finansinspektionen

Ansökan om godkännande av erbjudandehandling
Till ansökan ska bifogas fullständig erbjudandehandling, eventuella dokument
införlivade genom hänvisning samt avprickningslistor.

Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Kontaktuppgifter budgivare
Namn

Org.nr.

Eventuell rådgivare
Adress
E-post
Fax

Tfn

Övrig information om budgivaren
Har budgivaren tidigare erbjudit överlåtbara värdepapper till allmänheten och samtidigt
upprättat prospekt?
Ja
Om ja, ange datum
Nej
Har budgivaren tidigare fått överlåtbara värdepapper upptagna till handel på reglerad
marknad?
Ja
Om ja, ange marknadsplats
Nej

Typ av erbjudandehandling som ansökan avser
Aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper
Erbjudandehandling, vederlaget utgörs av kontanter
Erbjudandehandling, vederlaget utgöras helt eller delvis av överlåtbara värdepapper och
innehåller därför information som är likvärdig den som ska finnas i ett prospekt

Avprickningslistor – ange vilka avprickningslistor som bifogas ansökan
2 a kap 2 §. Lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
Om vederlaget helt eller delvis utgörs av överlåtbara värdepapper, ange vilka avprickningslistor i prospektförordningen nr 809/2004 som bifogas anmälan.
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Ansökan om godkännande av erbjudandehandling (forts.)

Innan publicering av erbjudandehandlingen på FI:s webbplats kan ske behöver nedan
angiven kontaktperson godkänna publiceringen. Detta sker elektroniskt genom att
kontaktpersonen med e-legitimation eller bank-ID loggar in på www.fi.se. Publicering
på FI:s webbplats kan ske först efter det att budgivaren och eventuellt medverkande
värdepappersinstitut har offentliggjort erbjudandehandlingen.
Uppgifter för publicering på FI:s webbplats
Kontaktperson

Personnr (identifiering med e-legitimation/bank-ID)

E-post

Tfn

Webbadress till budgivaren och eventuellt medverkande värdepappersinstitut där erbjudandehandlingen kommer att offentliggöras

Budgivarens eller rådgivarens underskrift
Ort och datum

Underskrift

Fylls i av Finansinspektionen
Handläggare

Dnr

Värdepapper som ansökan avser
⃞ Aktie
⃞ Övriga
Erbjudandehandlingen har offentliggjorts av
emittenten
⃞ Ja

Datum

⃞ Nej
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