Order avseende köp / försäljning av emissionsinsatser i
Lantmännen ek för

Skickas till:

Order ska gälla tre handelsdagar till, om inte
ordern gått till avslut innan eller
makulerats/ersatts av ny order av orderläggaren.

NORDEA BANK AB
ISSUER SERVICES, R 5303
105 71 STOCKHOLM

Om ovanstående ruta inte är ikryssad gäller ordern endast
aktuell handelsdag

Fax; 08-514 815 47

Order skall vara Nordea tillhanda senast klockan 13.00 fem bankdagar innan Handelsdag.

Ange ett av alternativen, köpa eller sälja
OBSERVERA! Anges alltid i nominellt belopp. Lägsta nominella belopp är 1 000 kr
Jag vill köpa emissionsinsatser kr:

Jag vill sälja emissionsinsatser kr:

Köp

Sälj

Köpkurs

Säljkurs

Högsta köpkurs alternativt lägsta säljkurs anges i hela procent i förhållande till det nominella beloppet som är 100%
Ett exempel: Om högsta tänkbara kurs är 10% över nominellt värde anges 110%

%

%

Likviden vid försäljning av emissionsinsatser sätts in på medlemmens sparmedelskonto i Lantmännen
tre bankdagar efter Handelsdag. Vid köp erlägges likvid via medlemmens konto i Lantmännen.
Likvid för köp ska vara tillgängligt hos Lantmännen vid orderperiodens slut. Saknas medel avvisas ordern.
Erfordlig likvid reserveras av Lantmännen fram till dess att handelsperioden är avslutad.
Vid frågor kontakta Kassatjänst, telefon 0771-111 225.
Om du vill annullera tidigare lagd order. Markera med kryss i nedanstående ruta!

Villkor i korthet för handeln:
- endast medlemmar i Lantmännen har tillträde till handeln. Order som lämnas av annan person kommer att lämnas
utan avseende,
- handeln av emissionsinsatser sker enligt fastställd handelsordning,
- minsta handelspost har fastställts till nominellt 1 000 kr,
- högsta respektive lägsta köp- och säljkurs ("Limit") anges i procent (%) av det nominella beloppet som är 100 %,
- medlem kan endast lämna in en köp- eller säljorder per handelstillfälle,
- en köporder kan maximalt uppgå till ett Ordervärde om 5 000 000 kr,
- om en lämnad order skall ändras eller makuleras ska en ny order skickas in till Nordea,
- order som kommer in för sent, det vill säga efter kl 13.00 fem bankdagar innan Handelsdag deltar vid nästa Handelsdag,
- order som är oläslig eller felaktig ifylld kan komma att lämnas utan avseende.
De fullständiga handelsreglerna finns tillgängliga hos www.lantmannen.com
Jag har tagit del av och godkänner de fullständiga villkoren och handelsregler för handel med emissionsinsatser
i Lantmännen hos Nordea. Vid köporder godkännes att likvid motsvarande köpordern reserveras på mitt sparmedelskonto och att Lantmännen vid fullbordad affär belastar mitt sparmedelskonto med belopp motsvarande
köpeskillingen.
Information avseende köpare/säljare (obligatoriskt). Var vänlig texta.
Personnummer/organisationsnummer

Mailadress (ej obligatoriskt)

Namn

Kundnummer i Lantmännen

Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Mobiltelefon eller telefon dagtid

Som personuppgiftsansvarig behandlar Nordea Bank AB ("Banken") personuppgifter som medlemmen i Lantmännen lämnar i samband med uppdraget eller som
i övrigt registreras i samband därmed för förberedelse och administration av uppdraget och för andra ändamål t.ex. för att följa lagar och andra regler. För
detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, vänligen läs vidare i Bankens dataskyddspolicy som finns på följande länk
nordea.se/dataskyddspolicy eller kontakta Banken. Dataskyddspolicyn innehåller information om den registrerades rättigheter i samband med behandlingen av
personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse, dataportabilitet, etc.

