ANMÄLNINGSSEDEL

Anmälningssedel avseende FLIR Systems Holding ABs erbjudande till aktieägarna i
Seapilot AB
ANMÄLNINGSSEDELN SKICKAS TILL:
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Nordic Asset Services – Emissioner
Box 7523
SE-103 92 Stockholm
ANMÄLNINGSSEDELN SKALL VARA DANSKE BANK TILLHANDA SENAST DEN 28 SEPTEMBER, KLOCKAN 15:00
FLIR Systems Holding AB (”FLIR” eller ”Budgivaren”) erbjuder aktieägarna i Seapilot AB, org. nr 556835-3790 (”Bolaget”), att mot kontant vederlag
överlåta samtliga aktier av såväl serie A som serie B i Bolaget till FLIR (”Erbjudandet”). Anmälan om accept av Erbjudandet lämnas av aktieägare, vars
aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB, genom denna anmälningssedel. Övriga aktieägare som vill acceptera Erbjudandet uppmanas
kontakta den bank eller annan institution genom vilken aktieägandet är registrerat.
För varje aktie i Bolaget erbjuds 3,63 SEK kontant, oavsett aktieslag. Vederlaget kommer att reduceras om Bolaget betalar utdelning eller genomför
annan värdeöverföring innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet.
Acceptfristen löper från den 27 juni 2018 till den 28 september 2018 klockan 15:00 CET. Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast vid
utgången av acceptfristen, förväntas redovisning av likvid komma att påbörjas omkring den 10 oktober 2018.
För mer information avseende Erbjudandet samt de villkor som gäller för fullföljande av Erbjudandet, se pressmeddelandet daterat den 25 juni samt
erbjudandehandlingen daterad den 26 juni, som finns tillgängliga på Danske Banks hemsida (www.danskebank.se/prospekt)
(”Erbjudandehandlingarna”).
Undertecknad aktieägare, vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB, accepterar härmed Erbjudandet enligt villkoren i
Erbjudandehandlingen och överlåter nedan angivet antal aktier till FLIR:
st A-aktier i Bolaget

st B-aktier i Bolaget
Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges och bekräftas att:










jag har läst och förstått innehållet i Erbjudandehandlingen,
anmälan är bindande och att endast en anmälningssedel per person, den som kommer in först, kommer att beaktas,
inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text,
ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende,
uppgifter om VP-konto, adress och likvidkonto för betalning kommer att hämtas från Euroclear Sweden AB,
jag har behörighet och befogenhet att disponera över VP-kontot på vilket de aktier i Bolaget som avses i anmälningssedeln är registrerade,
alla fullmakter avseende rätt att rösta för eller annars företräda aktier i Bolaget som avses i anmälan har återkallats,
jag intygar att jag har läst och förstått samt accepterar informationen som anges på anmälningssedeln under ”Viktig information” och
”Behandling av personuppgifter” samt bekräftar att jag inte omfattas av de begränsningar som där anges,
jag härmed oåterkalleligen och i förhållande till Budgivaren åtar mig att (i) begära att extra stämma hålls i Bolaget om Budgivaren så begär samt
att jag (ii) härmed ger Budgivaren fullmakt att under perioden från och med att accept lämnas och fram till att vederlaget för aktierna
vederbörligen har erlagts och Budgivaren registrerats som ägare till aktierna, rösta och företräda mina samtliga aktier som omfattas av denna
anmälningssedel vid varje bolagsstämma i Bolaget.
VP-kontonummer

Undertecknad befullmäktigar Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”) att verkställa överlåtelsen i enlighet med Erbjudandet och att administrera
överföring av aktier samt kreditera likvidkontot som är kopplat till ovanstående VP–kontonummer för min/vår räkning i enlighet med villkoren i Erbjudandehandlingen samt
att vidta övriga åtgärder som Danske Bank bedömer nödvändiga för att aktier som omfattas av Erbjudandet ska överföras från VP-konto tillhörande undertecknad samt
att likvid enligt ovan ska utbetalas.

Obligatoriska uppgifter avseende tecknaren (VÄNLIGEN TEXTA)
Personnummer / Organisationsnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Telefon dagtid

Efternamn, förnamn / Firma

E-postadress

Postutdelningsadress

Postnummer, postort

Ort, datum och underskrift (i förekommande fall båda förmyndares underskrift)
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VIKTIG INFORMATION
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan
åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Denna anmälningssedel och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att offentliggöras i, eller
distribueras i eller till, och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas 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. FLIR kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera
Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende.
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydaf rika eller USA 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 Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte
accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken
denna anmälningssedel eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra denna anmälningssedeln eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet, till
sådana personer. FLIR kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.
Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan FLIR och Seapilots aktieägare, ska regleras och tolkas enligt svensk rätt. Tvist rörande, eller med anledning av, Erbjudandet
ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.
Danske Bank agerar s.k. tender agent, det vill säga utför vissa administrativa tjänster kring Erbjudandet. Det medför inte att den som accepterar Erbjudandet betraktas
som kund hos Danske Bank. Att acceptgivaren inte betraktas som kund medför att reglerna om skydd för investerare i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden inte
tillämpas på Erbjudandet.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifterna som lämnas i denna anmälningssedel behandlas av Danske Bank för att administrera överlåtelsen av aktier samt i övrigt för att banken ska kunna
fullgöra dess åtaganden enligt Erbjudandet. Personuppgifterna kan komma att samköras med Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister eftersom aktierna kommer
att registreras enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Du kan läsa mer om vilka personuppgifter vi registrerar, hur vi använder dessa och om
dina rättigheter i vår information om behandling av personuppgifter på www.danskebank.se. Genom att höra av dig till banken kan du också få informationen i en skriftlig
handling.
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