Anm
mälan till
t Aktie
eprogram för anställda
a
Perso
onuppgifter
Namn
n __________
____________
___________
__
Personnummer ___
___________
____________
__
Anställningsnumme
er__________
___________
__
Mobiln
nummer ____
___________
_____

□ man □ kvinna

Delta
agande
Ja, jag
g önskar delta
a i Aktieprogrrammet för an
nställda från o
och med:
□ den
n 1:a maj år__
_________
□ den
n 1:a novembe
er år_______
____
Sparb
belopp
Jag ge
er härmed fullmakt till min
n arbetsgivare
e (Randstad A
AB) att varje m
månad dra följande belopp
p från
min nettolön underr varje sex (6
6) månaders period:
p
□ Ett fast belopp per
p månad på SEK _______
___ (i det fall att beloppet överstiger tillåtet maximu
um skall
summ
man för maxim
mumbeloppet användas). Maxbelopp
M
attt spara är 5%
% av bruttolön
n.
□ Jag vill ändra spa
arbelopp per månad till SE
EK__________
_ under sparp
perioden
Maxbe
elopp att spara är 5% av bruttolön.
b
Anmä
älan om avs
slut
Jag viill härmed avssluta mitt aktiiesparprogram
m från och meed:
□ den
n 1:a maj år__
_________
□ den
n 1:a novembe
er år_______
____
Unde
erskrift och godkännand
g
de
Genom
m att skriva under
u
denna anmälningsbla
a
ankett och fraam till dess attt något anna
at meddelas
godkä
änner jag följa
ande villkor:
- Jag godkänner villkoren i “Masster Share Purchase Plan C
Corporate Employees‘’
- Jag ger min arbettsgivare (Ran
ndstad AB) tillåtelse att han
ntera mina pe
ersonuppgifte
er
i samband med mitt deltagande
e i programme
et, att dra av angivit sparb
belopp från m
min nettolön i
bespa
aringssyfte, sa
amt att genom
mföra aktiekö
öpet och admiinistrationen a
av detta i enlighet med
Aktiep
programmet för
f anställda inom Randsta
ad koncernen..
- I enlighet med informationen ovan
o
ger jag min arbetsgivvare tillåtelse att dra av de
etta sparbelop
pp från
min nettolön i enlig
ghet med Akttieprogramme
et för anställd a. Vidare gerr jag min arbe
etsgivare tillåttelse att
räkna ut detta sparrbelopp per sparperiod, sa
amt att
kontrrollera detta
a sparbelopp
p upp till de
et tillåtna ma
aximumbelo
oppet. Bespa
aringsbeloppe
et ska
dras av
a varje måna
ad fram till de
ess annat med
ddelas.
Datum
m / Ort______
___________
____________
___
Underrskrift_______
___________
____________
___________
_
Denn
na anmälningsblankett skannas
s
och
h mejlas sen
nast den 1 m
maj eller 1 n
november tilll
sscko
ontor@rands
stad.se.
Ägare: HR, 2017-04-03

