
Anmälningssedel för teckning av aktier i SingöAffären AB

Anmälningssedeln
skickas till: 
SingöAffären AB
Singö 1474
760 45 Grisslehamn.

Anmälningstid: 2 juli –  31 augusti 2009.

Pris per aktie:  2:00 kronor.

Aktiepost: 2 500 aktier med ett värde om 5 000 kr per aktiepost.

Tilldelning: Besked om tilldelning, i form av en avräkningsnota 
beräknas att skickas före septembers utgång 2009.  

Likviddag: Senast åtta dagar efter tilldelningsbesked. 

Förvärv sker i enlighet med villkoren som framgår av Informationsmemorandum utgivet i juli 2009 av styrelsen 
för SingöAffären AB. Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta 
risker.  Varje  potentiell  aktieägare  måste  göra  sin  egen  bedömning  av  effekten  av  dessa  risker,  av  övrig 
information från Informationsmemorandum samt annan tillgänglig information. Informationsmemorandum kan 
laddas ner från www.SingoAffaren.se

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av stycken aktiepost/er á 5 000 kr om vardera

2 500 aktier i SingöAffären AB för ett sammanlagt belopp om kronor

I det fall tilldelning sker, registreras aktieinnehavet i bolagets aktiebok och tilldelningsbesked i form av en 
avräkningsnota skickas till nedanstående adress. Avräkningsnota med kvitto på erlagd betalning utgör giltigt 
bevis på ägarens aktieinnehav. Likvid emotses inom åtta bankdagar från det att tilldelningsbeskedet skickas.

Undertecknad är medveten om och medger att: 
• Anmälan är bindande. Om flera anmälningar från samma fysiska eller juridiska person inkommer, 

kommer den anmälan med senast datum att beaktas. 
• Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 
• Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier än anmälan avser 

eller helt utebli. 
• Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas SingöAffären AB att för 

undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av 
Informationsmemorandum utgivet i juli 2009 av styrelsen i SingöAffären AB.

Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid

Personuppgifter som aktieägaren 
lämnar i samband med uppdraget 
eller som i övrigt registreras i 
samband därmed, behandlas av 
SingöAffären AB för förberedelse 
och administration av uppdraget. 

Behandling av personuppgifter kan 
även ske hos andra företag som 
SingöAffären AB samarbetar med. 
Aktierna har inte och avses inte att 
registreras i något annat land än 
Sverige. 

Efternamn/Firma Tilltalsnamn

Postadress (gata, box el dyl)

Postnummer Ort

Ort och datum

Undertecknas av ägare (i förekommande fall av behörig firmatecknare)

Mailadress (Ej obligatorisk uppgift)

Publicering på hemsidan av aktieteckning (kryssa för ett alternativ). 

 Ja, jag godkänner att mitt namn/ företag presenteras på SingoAffaren.se. Antal aktier anges ej.  Nej tack, publicera ej.

Bilaga till Informationsmemorandum juli-09
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