
Anmälningssedel avseende Proventus Invest AB:s offentliga erbjudande 
till aktieägarna i BRIO AB (publ)

Acceptfrist: 31 mars – 28 april 2011

Anmälningssedeln skall vara SEB Emissioner (”SEB”) tillhanda 
senast klockan 17.00 den 28 april 2011. Anmälningssedeln kan 
skickas in i bifogat svarskuvert eller lämnas in till bankkontor 
eller andra värdepappersinstitut i Sverige för vidarebefordran till 
SEB Emissioner R B6, 106 40 Stockholm. Anmälningssedeln bör 
skickas eller lämnas in i god tid före den 28 april 2011. 
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Proventus Invest AB (”Proventus Invest”) erbjuder aktieägarna i BRIO AB (publ) (”BRIO”) att mot kontant likvid överlåta 
sina  aktier i BRIO till Proventus Invest enligt villkoren i erbjudandehandling offentliggjord den 30 mars 2011 (”Erbjudandet”). 
 Courtage utgår ej.

Proventus Invest erbjuder 3,00 kronor kontant per stamaktie av serie B, 3,00 kronor kontant per preferensaktie av 
serie C och 0,78 kronor kontant per preferensaktie av serie D i BRIO. Priset kommer att justeras om BRIO genomför en 
utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid i Erbjudandet redovisas.

Härmed överlåter jag / vi, enligt villkoren i ovan nämnda erbjudandehandling, nedanstående aktier i BRIO:

st stamaktier av serie B i BRIO,
som finns registrerade på VP/servicekonto:

st preferensaktier av serie C i BRIO,
som finns registrerade på VP/servicekonto:

st preferensaktier av serie D i BRIO,
som finns registrerade på VP/servicekonto:

Om ovanstående antal aktier i BRIO 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.

Erbjudandet (såsom det definieras i erbjudandehandlingen) riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, erbjudande
handling, registrerings eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 

Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller något annat till Erbjudandet hänförligt material har inte och får inte, direkt eller indirekt, distribueras, 
spridas eller offentliggöras i eller till något land där distributionen eller Erbjudandet skulle kräva ytterligare sådana åtgärder eller skulle strida mot lagar 
eller regler i sådant land.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till aktieägare i USA, Australien, Japan eller Kanada. Om någon söker acceptera Erbju
dandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.      

Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi inte skickat anmälningssedeln från USA, Australien, Japan eller Kanada, eller 
annat land där deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, erbjudandehandling, registrerings eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt 
och att jag/vi inte agerar på uppdrag av någon person i sådant land. Tvist rörande, eller som uppkommer i anledning av, Erbjudandet skall avgöras av 
svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans.

Om aktierna är pantsatta, måste såväl aktieägare som panthavare fylla i och underteckna anmälningssedeln. Ofullständig eller 
felaktig anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Likvidbeloppet kommer att betalas till avkastningskonto anslutet till 
aktie ägarens VPkonto. Om avkastningskonto saknas eller är ett bankgiro eller plusgirokonto, sker utbetalningen enligt anvis
ningar på avräkningsnotan.

Genom undertecknande av denna anmälningssedel ger jag/vi härmed SEB i uppdrag och fullmakt att för min/vår 
 räkning överlåta ovanstående aktier i BRIO enligt villkoren i erbjudandehandlingen.

Uppgifter om ägaren
Adress för avräkningsnota hämtas från Euroclear Sweden (f.d. VPC)

Personnummer / Organisationsnummer Telefon dagtid

Namn / Firma

Ort Datum

Underskrift av ägare (i förekommande fall förmyndare)

Mottagande bankkontors stämpel

Handläggare Telefon

Uppgifter om panthavaren
(i förekommande fall)

Personnummer / Organisationsnummer

Namn / Firma

Postutdelningsadress (gata, box o. dyl.)

Postnummer Adressort

Ort Datum

Underskrift av panthavare


