Anmälningssedel och fullmakt
Erbjudande till konvertibelinnehavare i Wonderful Times Group ABs (publ) (WTG) konvertibla förlagslån 2013/2015 (WTG KV)
Ärende: WTG KV riktad emission
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefax: 08-503 01 551
Telefon: 08-503 01 580

Svarsperiod: 12 augusti - 19 augusti 2013
Leverans av tilldelade aktier: omkring vecka 36, 2013

I enlighet med beslut på extra bolagsstämman den 2 augusti 2013 i Wonderful Times Group AB (publ) (”WTG”) erbjuds de som på
avstämningsdagen den 7 augusti 2013 är konvertibelinnehavare i Wonderful Times Group AB (publ) (”WTG”) konvertibla förlagslån
2013/2015 (”WTG KV”) rätt att för varje fullt belopp om en (1) krona som WTG har i skuld till en och samma konvertibelinnehavare, teckna
en (1) ny aktie i WTG (”Erbjudandet”). För varje tecknad aktie skall erläggas 1 krona. Betalning sker genom att nominellt belopp av
konvertibelt förlagslån 2013/2015 (ISIN-kod: SE000503865), motsvarande önskat tecknat belopp i SEK ifyllt enligt nedan överlåtes och
inlämnas till Mangold Fondkommission AB, enligt bilagda villkor och anvisningar. Inget courtage kommer att tas ut.
För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till beslut på extra bolagsstämman den 2 augusti 2013 samt bilagda villkor och anvisningar.
Teckning av aktier: Härmed tecknar jag/vi antal aktier i WTG, enligt uppgift nedan, i enlighet med villkoren för Erbjudandet.
VP-konto:

Var god ange det antal aktier som önskas
tecknas nedan.
Ange antal aktier:

Nominellt Belopp i WTG KV:

*1 SEK

Berättigar att teckna antal nya aktier:

Motsvarar nedan belopp i SEK, tillika det nominella belopp konvertibla förlagslån
2013/2015 som skall överlåtas som betalning enligt bilagda villkor och anvisningar.
Ange nominellt belopp SEK:

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges och försäkras att:

Mangold Fondkommission AB befullmäktigas att vidta de åtgärder som krävs för att verkställa teckningen i enlighet med Erbjudandet;

jag/vi tecknar i Erbjudandet avseende ovan angivna aktier;

jag/vi intygar att jag/vi har läst och förstått samt accepterar informationen på baksidan av denna anmälningssedel, i villkor och anvisningar samt
bekräftar härmed att jag/vi inte omfattas av någon av de begränsningar som anges däri, inte deltar i Erbjudandet i strid med någon av dessa
begränsningar samt att jag/vi inte skickat anmälningssedeln från något land där deltagande i Erbjudandet förutsätter att någon annan åtgärd företas
utöver vad som gäller enligt svensk rätt och att jag/vi inte agerar på uppdrag av någon person i sådant land;

inga ändringar eller tillägg får göras i den förtryckta texten och ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende.

Anmälningssedeln skall undertecknas och vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast den 19 augusti 2013 klockan 17:30.
Uppgifter avseende konvertibelinnehavare
Personnummer / Organisationsnummer

Efternamn / Firma

Telefon dagtid

Tilltalsnamn

Ort, Datum och Underskrift (i förekommande fall förmyndares
underskrift)

Uppgifter avseende panthavaren (i förekommande fall)
Efternamn / Firma
Tilltalsnamn

Postutdelningsadress (gata, box el dyl)

Ort, Datum och Underskrift (av panthavaren)

Information till konvertibelinnehavare utanför Sverige
Erbjudandet, såsom definierat i ovan, riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering
sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Villkor och anvisningar, anmälningssedel eller annan dokumentation
hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle
förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. WTG kommer inte att tillåta eller
godkänna någon sådan distribution. Om någon söker deltaga i Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan
teckningen komma att lämnas utan avseende.
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Schweiz, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika
genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom
något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada,
Schweiz, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant
kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Schweiz, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken villkor och
anvisningar, anmälningssedel eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Amerikas
Förenta Stater, Australien, Kanada, Schweiz, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. WTG kommer inte att godta teckning enligt Erbjudandet från, i eller
till Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Schweiz, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.
Möjligheten att ta del av Erbjudandet för personer som inte har hemvist i Sverige kan påverkas av lagar eller regler i ifrågavarande jurisdiktion. Personer som
inte har hemvist i Sverige skall informera sig om, samt efterleva, eventuella tillämpliga krav.
Viktig information
1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 5565851267, (nedan Mangold, för adress och telefon se
denna anmälningssedels framsida) är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens
tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att
tillhandahålla emissionstjänster och tjänster
avseende finansiella instrument. Dessa tjänster
består bl.a. av att på uppdrag från emittenter eller
dess ombud och bolag i egenskap av
emissionsinstitut administrera hanteringen av
anmälningssedlar betalningar och tilldelning av
finansiella instrument. Det uppdrag som Mangold
erhåller från dem som inger undertecknade
anmälningssedlar utgörs av att den som
undertecknat anmälningssedel lämnar fullmakt till
Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller
teckna sig för finansiella instrument enligt de
villkor som gäller för en enskild emission, ett
enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar
normalt bl.a. mottagande av betalning för
tilldelade finansiella instrument och kontoförning
av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det
ev. pris som utgår för det uppdrag som Mangold
erhåller av den som ingivit anmälningssedlar
framgår av denna anmälningssedels framsida.
2. De risker som följer med en investering i
sådana finansiella instrument som denna
anmälningssedel avser framgår av den
information som tagits fram med anledning av den
transaktion som denna anmälningssedel avser.
3. Priset för de finansiella instrumenten som
avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna
anmälningssedels framsida. Den som avser köpa,
sälja eller teckna sig för de finansiella instrument
som en anmälningssedel avser, uppmanas att
noga läsa den information som upprättats i
samband med ett enskilt erbjudande
4. Utöver vad som angivits ovan samt i
informationsmaterialet kommer skatter eller andra
avgifter och kostnader som kan komma att uppstå
med anledning av de finansiella instrument denna
anmälan avser inte att påföras av eller erläggas
av Mangold.
.

5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt
anmälningssedeln och det finansiella instrument
som anmälningssedeln avser omfattas inte av den
ångerrätt som följer av distans- och
hemförsäljningslagen.
6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden
för ett enskilt erbjudande framgår av denna
anmälningssedels framsida och av den
information som upprättats med anledning av ett
enskilt erbjudande.
7. Uppgifterna i anmälningssedeln kan komma att
behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204)
i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas
genom anmälningssedeln. Kunden kan skriftligen
en gång per år begära att få information om vilka
personuppgifter om kunden som behandlats.
Undertecknare av anmälningssedel är vidare
införstådd med att Mangold, till följd av svensk
eller utländsk lag, myndighets föreskrift,
handelsregler eller avtal/villkor för visst
värdepapper, kan vara skyldigt att lämna uppgift
om det lämnade uppdraget och undertecknaren är
på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla
Mangold sådana uppgifter.
8. All information rörande Mangolds tjänster
tillhandahålles på svenska.
9. Mangold ansvarar ej för tekniska fel eller fel i
telekommunikations- eller posthantering i
samband med inlämnande av anmälningssedel.
10. VP-konto/Servicekonto eller depå hos
Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid
inlämnandet av anmälningssedeln.
11. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt
text i denna anmälningssedel.
12. Ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende.
.

13. Notera att du enbart genom undertecknande
och ingivande av denna anmälningssedel inte
kommer att bli kund hos Mangold. Mangold
kommer med andra ord bland annat inte att
kundkategorisera dig eller att genomföra en
passandeprövning avseende er teckning av aktier
i denna emission.
14. Reklamation mot Mangolds utförande av det
uppdrag som lämnats till Mangold genom
ingivande av anmälningssedel skall ske utan
oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att
kräva ersättning eller att göra andra påföljder
gällande mot Mangold gå förlorad.
15. Eventuella klagomål i anledning av Mangolds
hantering av anmälningssedel som ingivits till
Mangold kan skriftligen ställas till Mangolds
klagomålsansvarige på den adress, det
telefaxnummer som anges på framsidan av
anmälningssedeln, eller till e-postadress
klagomalsansvarig@mangold.se. Mangolds
klagomålsansvarige kan även nås per telefon via
Mangolds växel.
16. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med
någon utanför Mangold kan du vända dig till
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå,
Konsumenternas Försäkringsbyrå eller
Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan
även få ett klagomål prövat av utomstående
genom att vända dig till Allmänna
Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol.
17. Mangold följer svensk lag beträffande
marknadsföring. Materiell svensk rätt äger
tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och
allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt,
är behörig domstol.

