
Teckning av depåbevis utan stöd av teckningsrätter

Nyemission med företrädesrätt 2022

Anmälningssedeln skickas till:

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

Issuer Services, L850

105 71 Stockholm

Observera att ägare av Svenska Depåbevis (”SDB”) vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare måste

ansöka om teckning av SDB utan stöd av teckningsrätter samt betala tilldelade nya SDB via och enligt instruktioner från förvaltaren, 

eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, genom envar av dessa.

- Nyemission med företrädesrätt i Millicom International Cellular S.A. ("Millicom") sker med företrädesrätt för befintliga SDB-ägare.

- Tilldelning av SDBs utan stöd av teckningsrätter kommer ske enligt villkoren i prospektet godkänt av Finansinspektionen den 20 maj 2022 

och prospekttillägget som inlämnades till U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") den 18 maj 2022.

- Teckningspriset är 106 svenska kronor ("SEK") per ny SDB i Millicom.

- Anmälningssedeln måste vara Nordea Bank Abp, filial i Sverige ("Nordea") tillhanda senast den 13 juni 2022 kl. 15.00 CET.

- Tecknade och tilldelade SDBs ska betalas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnotan som kommer att skickas till

tecknaren omkring den 17 juni 2022.

- Inget meddelande skickas ut till dem som inte har erhållit tilldelning.

- Adressuppgifter kan komma att inhämtas från Euroclear Sweden AB.

I enlighet med prospektet godkänt av Finansinspektionen den 20 maj 2022, eller för enbart amerikanska ägare, prospekttillägget 

som inlämnades till SEC den 18 maj 2022 (som tillsammans med det medföljande prospektet, är en del av Millicoms registration

statement om Form F-3 som inlämnades till SEC den 1 mars 2022), anmäler jag/vi härmed teckning av SDBs i Millicom utan

stöd av teckningsrätter enligt nedan:

SDBs

Tecknade och tilldelade depåbevis skall registreras på VP-konto:  

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga ändringar eller tillägg

får göras i förtryckt text. Observera att anmälan är bindande. 

Befintliga kunder i Nordeas värdepappersrörelse informeras om att någon bedömning av om detta finansiella instrument passar kunden inte 

kommer att göras. Nordea ges härmed oåterkallelig fullmakt att för min/vår räkning verkställa teckning av SDBs enligt de villkor som anges i ovan 

nämnt prospekt och prospekttillägg. Genom undertecknandet av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av och förstått vad som anges 

ovan och att jag/vi inte är, eller agerar för, en sådan person vars deltagande förutsätter ytterligare åtgärder enligt ovan.

Nationellt ID - NID (Obligatoriskt om investeraren är fysisk person) Vänligen observera att NID måste fyllas i om du är fysisk person!
Medborgarskap, vid flera ange samtliga Födelsedata (år, månad, dag) NID

LEI-kod (Legal Entity Identifier - Obligatoriskt om investeraren är en juridisk person)

Nedanstående ifylles alltid, var vänlig texta!

Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid

-

Namn/Firma Efternamn

Adress (gata, box, el. dyl.)

Postnummer Ort

Ort, datum Underskrift 

0 0 0

Teckningstid: 27 maj – 13 juni 2022

Betalning: Tecknade och tilldelade depåbevis skall betalas 
i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som 
skickas till tecknaren.

Personuppgifter
Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband 
med uppdraget eller som i övrigt registreras i 
samband därmed behandlas av Nordea för 
förberedelse och administration av teckning. 
Behandling av personuppgifter kan även ske hos 
andra företag som Nordea samarbetar med. Om 
aktieägare vill få information om vilka 
personuppgifter om honom eller henne som 
behandlas av Nordea kan aktieägaren skriftligen 
begära detta hos Nordea på nedanstående adress. 
Aktieägare som vill begära rättelse av felaktig eller 
missvisande uppgift kan vända sig till Nordea på 
nedanstående adress.
Nordea Bank Abp, filial i Sverige
Personuppgiftsfunktionen, G129



Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte, vare sig direkt eller indirekt, till personer med hemvist i Australien, Kanada, Hong Kong, Singapore, eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva 
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av (A) svensk rätt och (B) med hänsyn till det paral lella erbjudandet av rätter, stamaktier och SDBs i USA eller till 
"U.S. Persons" (som definierat i Regulation S under U.S. Securities Act of 1933) i enlighet med ett registration statement om Form F-3, inklusive ett prospekt daterat 1 mars 2022 
("Basprospektet"), och relaterat till prospekttillägg daterat 18 maj 2022 (tillsammans med Basprospektet, det "Amerikanska Prospektet"), inlämnats till SEC, amerikansk lag. Det svenska 
prospektet får följaktligen inte distribueras i eller till USA eller något annat land eller någon annan jurisdiktion där dist ribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider 
mot gällande regler i sådant land eller sådan jurisdiktion. Emissionsredovisningen och betalningsformuläret, denna anmälningssedel och andra underordnade dokument relaterade till 
Företrädesemissionen (den "Övriga Svenska Erbjudandedokumentationen") får inte distribueras i något land eller någon annan jurisdiktion där distribution strider mot tillämplig lag.

Ägare av teckningsrätter för SDBs som befinner sig eller är bosatta i USA eller på annat sätt är "U.S. Persons" måste erhålla det Amerikanska Prospektet utöver den Övriga Svenska 
Erbjudandedokumentationen.

Inget erbjudandematerial, rätter eller andra värdepapper får distribueras, i eller in i något land eller jurisdiktion där såd an distribution eller agerande skulle, faktiskt eller potentiellt, bryta 
några sanktioner administrerade eller verkställda av den amerikanska regeringen (inklusive, och inte begränsat till, Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury 
(“OFAC”) eller U.S. Department of State eller annan amerikansk sanktionsmyndighet), Förenta nationernas säkerhetsråd, Europeiska un ionen, Storbritannien eller annan relevant 
sanktionsmyndighet.

Varje person som tecknar nya SDBs genom denna anmälningssedel kommer att anses ha uppgivit, garanterat och medgivit att, genom inlämnade av denna anmälningssedel och 
erläggande av betalning, eller genom medgivande av leverans av teckningsrätter eller nya SDBs, att denne (A) antingen (i) inte vid den tidpunkten, samt att vid tidpunkten för förvärvet 
eller teckning av nya SDBs inte är en U.S. Person, eller befinner sig eller har hemvist i USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Singapore, eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle 
kräva ytterligare prospekt eller annat regulatoriskt godkännande, eller agerar för sådan persons räkning (ii) är eller agerar för en U.S. Person eller är eller agerar för en person som befinner 
sig eller har sin hemvist i USA och har erhållit en kopia av det Amerikanska Prospektet, och (B) inte är, och vid tidpunkten för förvärvet eller teckning av nya SDBs inte kommer vara, en rysk 
eller belarusisk person eller befinner sig eller har hemvist i Ryssland eller Belarus eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle bryta mot sanktioner administrerade eller verkställda 
av den amerikanska regeringen (inklusive, och inte begränsat till, OFAC eller U.S. Department of State eller annan amerikansk sanktionsmyndighet), Förenta nationernas säkerhetsråd, 
Europeiska unionen, Storbritannien eller annan relevant sanktionsmyndighet, eller agerar för sådan persons räkning.
Denna anmälningssedel får enbart distribueras till, och riktas enbart till, personer som (i) befinner sig utanför Storbritann ien; (ii) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar 
som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) av Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); (iii) är personer som faller under artikel 
49(2)(a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc. ") av Ordern; eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i 
den mening som avses i vid var till gällande avsnitt 21 av Financial Services and Markets Act 2000), i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen riktas till 
eller medverkas i riktande till (alla sådana personer benämns tillsammans "relevanta personer"). Anmälningssedeln får inte ageras på eller förlitas sig på eller åberopas av personer som 
inte är relevanta personer. En investering eller investeringsåtgärd som denna dokumentation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta 
personer.

Anmälan om teckning och förvärv av nya SDBs i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig.

Tvist rörande erbjudandet enligt det svenska prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras med tillämpning av svensk materiell rätt och av svensk domstol 
exklusivt, förutom som annars krävs av tillämplig lag.

Nordea agerar exklusivt för Millicom och ingen annan i samband med företrädesemissionen. Nordea kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om den är mottagare av 
denna anmälningssedel eller inte) som en klient i samband med företrädesemissionen och ansvarar inte gentemot någon annan än Millicom i att tillhandahålla det som ges dess klienter 
eller för att ge råd i samband med företrädesemissionen eller någon annan transaktion, ärende eller arrangemang som hänvisas till i denna anmälningssedel. Det faktum att Nordea 
hanterar anmälningssedlarna på uppdrag av Millicom förändrar inte det föregående.

Nordea erhåller denna anmälningssedel i egenskap av settlementagent i samband med denna företrädesemission. För undvikande av missförstånd, Nordea är inte registrerad som en 
mäklare eller handlare i USA, och i egenskap av finansiell rådgivare kommer inte vara engagerad i direkt kommunikation som relaterar till företrädesemissionen med investerare i USA 
(vare sig om investerare kontaktar Nordea eller i annat fall).

Viktig information gällande NID/NCI och LEI
Enligt direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument (MiFID II) måste alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att få utföra en 
värdepapperstransaktion. Dessa krav kräver att juridiska personer ansöker om registrering av en så kallad Legal Entity Identi fier-kod (”LEI-kod”) och fysiska personer behöver ange sitt så 
kallade NID (National ID eller National Client Identifier) för att teckna sig för SDBs. Varje persons legala status avgör huruvida en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs och 
värdeandelskontooperatören kan vara förhindrad att utföra transaktionen om LEI-kod eller NID-nummer inte anges. Juridiska personer som behöver erhålla en LEI-kod kan kontakta den 
relevanta myndigheten eller en av de leverantörer som finns tillgängliga på marknaden. De som avser teckna SDBs uppmuntras att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska 
personer) eller erhålla sitt NID-nummer (fysiska personer) i god tid i förväg, eftersom denna information måste lämnas tillsammans med anmälningssedeln.

Viktig information för SDB-ägare i USA eller U.S. Persons
Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att erbjuda att förvärva några värdepapper. Varken Nordea eller Millicom kommer att erbjuda eller sälja de 
värdepapper som refereras till häri i någon jurisdiktion där ett erbjudande eller en försäljning skulle vara olaglig. Företrädesemissionen som refereras till i detta dokument kan endast 
genomföras i USA i enlighet med ett prospekt som uppfyller kraven i den vid var tid gällande amerikanska Securities Act of 1933.
Millicom har, den 1 mars 2022, lämnat in ett registration statement (inklusive ett prospekt) till SEC som omfattar, bland annat, Företrädesemissionen som denna kommunikation avser. 
Prospektet i registration statement, tillsammans med tillhörande prospekttillägg som inlämnades till SEC den 18 maj 2022 och de dokument som införlivats genom hänvisning i prospektet 
och prospekttillägget, såväl som andra dokument som Millicom har inlämnat till SEC, är tillgängliga kostnadsfritt på EDGAR på SECs webbplats www.sec.gov. Prospektet och tillhörande 
prospekttillägg kan också erhållas kostnadsfritt genom att ringa Broadridge Corporate Issuer Solutions, Inc. på +1 (888) 789-8409.


