Mylans erbjudande till aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ)
Acceptfrist: 17 juni – 29 juli 2016

Sänds till:
Handelsbanken Capital Markets
Emission (HCXS-O)
106 70 Stockholm
eller lämnas till:
Ert bankkontor, eller valfritt Handelsbankskontor,
för vidarebefordran till ovanstående adress.

Åberopande erbjudandet till aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ) (”Meda”) från Mylan N.V. (”Mylan”) att överlåta samtliga Meda-aktier till Mylan, såsom beskrivet
i erbjudandehandlingen daterad den 16 juni 2016 (”Erbjudandehandlingen”) (”Erbjudandet”), överlåtes härmed nedan angivet antal aktier i Meda.

aktier i Meda.*

* I enlighet med Erbjudandet erbjuder Mylan aktieägarna i Meda följande:
• avseende 80 procent av de Meda-aktier som aktieägaren överlåter: 165 kronor kontant per Meda-aktie, och
• avseende återstående 20 procent av de Meda-aktier som aktieägaren överlåter,
○ (i) om den volymviktade genomsnittskursen för Mylan-aktien på NASDAQ Global Select Stock Market under de sista 20 handelsdagar som slutar med och
innefattar den näst sista dagen före Erbjudandet förklaras ovillkorat (”Budgivarens Genomsnittliga Stängningskurs”) är högre än 50,74 US-dollar det antal
Mylan-aktier per Meda-aktie som motsvarar 165 kronor dividerat med Budgivarens Genomsnittliga Stängningskurs, omräknad från US-dollar till kronor till
växelkursen 8,4158 (”Växelkursen vid Offentliggörandet”);
○ (ii) om Budgivarens Genomsnittliga Stängningskurs är högre än 30,78 US-dollar men lägre eller lika med 50,74 US-dollar, 0,386 Mylan aktier per Meda-aktie;
eller
○ (iii) om Budgivarens Genomsnittliga Stängningskurs är lägre än eller lika med 30,78 US-dollar, det antal Mylan-aktier per Meda-aktie som motsvarar
100 kronor dividerat med Budgivarens Genomsnittliga Stängningskurs, omräknad från US-dollar till kronor till Växelkursen vid Offentliggörandet.
Om det sammanlagda antalet Mylan-aktier som annars skulle behövas emitteras av Mylan, och som beskrivits ovan, överstiger 28 214 081 Mylan-aktier
(”Aktietaket”), så äger Mylan möjligheten (efter eget övervägande) att öka kontantdelen av Erbjudandet och på motsvarande sätt minska andelen aktier av det
erbjudna vederlaget på de villkor som anges i Erbjudandehandlingen. För ytterligare information om justeringar av vederlaget i Erbjudandet, inklusive eventuella
justeringar i samband med Aktietaket och utdelningar genomförda av Meda, vänligen se Erbjudandehandlingen. För information om handel i Mylan-aktier, se
”Notering och handel i Mylan-aktier” på omstående sida.
För denna anmälan gäller:
• Anmälningssedeln i original skall vara Handelsbanken Capital Markets tillhanda, på ovanstående adress, senast klockan 17.00 CET den 29 juli 2016.
• Courtage utgår ej.
• Om aktierna är pantsatta skall anmälningssedeln även fyllas i och undertecknas av panthavaren.
• Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
• Inga tillägg eller ändringar får göras i förtryckt text på anmälningssedeln.
• Adressuppgifter för avräkningsnota inhämtas från Euroclear Sweden AB.
• Försäljningslikviden kommer att utbetalas till det avkastningskonto som är anslutet till aktieägarens VP-konto. Om ett avkastningskonto är felaktigt, saknas
eller är ett PlusGirokonto erhålls en utbetalningsavi tillsammans med avräkningsnotan. Nytecknade aktier i Mylan kommer att registreras på det VP-konto som
är angivet på denna anmälningssedel.
• Handelsbanken har rätt att minska antalet överlåtna aktier i denna anmälan om angivet antal aktier överstiger det antal som finns på angivet VP-konto.
• Inlämnande av anmälningssedel anses inte ge upphov till ett kundförhållande mellan Handelsbanken och aktieägaren.
• Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av de villkor som anges i Erbjudandehandlingen.
• För fullständiga villkor hänvisas till Erbjudandehandlingen och eventuella tillägg till Erbjudandehandlingen som offentliggjorts.
Aktierna finns registrerade på VP-konto:

0 0

0

Genom att underteckna denna anmälningssedel uppdrar jag/vi härmed åt Handelsbanken Capital Markets att för min/vår räkning överlåta aktier i Meda till
Mylan, och om tillämpbart, teckna nya aktier i Mylan samt att sälja eventuella överskjutande andelar av Mylan-aktier enligt villkoren i Erbjudandehandlingen och
växla likviden från US-dollar till kronor. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftar jag/vi därmed att jag/vi har läst och förstått informationen
på omstående sida under ”Viktig information”.
Uppgifter avseende ägare (obligatoriskt)

Uppgifter avseende panthavaren (i förekommande fall)
Telefonnummer dagtid

Namn/Firma
Ort

Efternamn  /  Firma

Tilltalsnamn

Utdelningsadress (gata, box e dyl)
Datum

Postnummer

E-mail

Telefonnummer dagtid

Underskrift av ägare (i förekommande fall förmyndare)

Datum och panthavarens underskrift

För frågor angående Erbjudandet, vänligen ring +46 (0)480-404 110

Ortnamn

Ineko Finanstryck 2016 – 265957

Personnr / Organisationsnr

Viktig information
Notering och handel i Mylan-aktier
I samband med Erbjudandet avser Mylan att ansöka om notering av de Mylan-aktier som emitteras i samband med Erbjudandet på
NASDAQ Global Select Stock Market i USA samt på Tel Aviv Stock Exchange i Israel, i båda fallen under symbolen ”MYL”. CUSIP(Committee on Uniform Securities Identification Procedures) nummer för Mylan-aktien är N59465109 och ISIN är NL0011031208. De nya
Mylan-aktierna beräknas kunna handlas på NASDAQ Global Select Stock Market på den första dagen efter utbetalning av vederlag i
Erbjudandet, vilket beräknas vara omkring den 10 augusti 2016. Aktieägare i Meda som erhåller Mylan-aktier i samband med Erbjudandet
hänvisas till deras bank eller förvaltare för mer information om hur Euroclearanslutna Mylan-aktier handlas på NASDAQ Global Select
Stock Market och Tel Aviv Stock Exchange.
Personuppgifter
De uppgifter du lämnar på denna anmälningssedel hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Genom att underteckna
denna anmälningssedel samtycker du till att dessa uppgifter får lagras och sammanställas av Handelsbanken. Du har rätt att en gång per
år få ta del av personuppgifter som finns registrerade om dig. Du har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om
information och rättelse ska vara skriftliga. Om du har frågor angående användandet av dina personuppgifter är du välkommen att
kontakta Handelsbanken.
Ytterligare information
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver
att en ytterligare erbjudandehandling eller prospekt upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som
krävs enligt svensk lag (inklusive Nasdaq Stockholms takeover-regler (”takeover-reglerna”)), nederländsk lag, dansk lag, irländsk lag,
lagen i Storbritannien och amerikansk lag.
Distribution av denna anmälningssedel och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål for restriktioner
eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av denna anmälningssedel skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat
sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar denna
anmälningssedel (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan
jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en
överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Mylan avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för
personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.
Erbjudandet lämnas inte, och denna anmälningssedel får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar
kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av denna anmälningssedel
eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva ytterligare erbjudandehandlingar,
inlämningar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag (inklusive takeover-reglerna), nederländsk lag och amerikansk lag
och Mylan kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till någon sådan jurisdiktion.
Erbjudandet och Erbjudandehandlingen såväl som ingångna avtal mellan Mylan och Medas aktieägare i anslutning till Erbjudandet ska
regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt, utan tillämpning av sådana lagvalsregler som leder till att lagen i någon annan
jurisdiktion ska tillämpas. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet eller Erbjudandehandlingen ska avgöras av
svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

