Anmälningssedel - Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter
Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:
Mangold Fondkommission AB
Emissioner / Amnode
Box 55691
SE-102 15 STOCKHOLM
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr.
Tel: 08-503 01 595/Fax: 08-503 01 551
Email: ta@mangold.se

Teckningstid

6 december -20 december 2017, klockan
15:00

Teckningskurs

0,15 SEK per aktie

Tilldelning & betalning

Eventuell tilldelning meddelas genom
utskick av avräkningsnota

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Observera att anmälan är
bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel
kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed utan stöd av teckningsrätter teckna aktier nyemitterade av
Amnode AB, i enlighet med de villkor som anges i det memorandum som upprättats med anledning av emissionen och som är
daterat den 5 december 2017. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information
som anges på omstående sida samt att Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) befullmäktigas att för undertecknads räkning
verkställa teckning av aktier enligt nedan. Besked om eventuell tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken
ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Anmälningssedel
ska vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 den 20 december 2017.
OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier.
Jag/vi önskar utan stöd av teckningsrätter teckna:
Antal aktier

Teckningskurs per aktie

0,15 SEK

Totalt att betala i SEK

Undertecknad hade på avstämningsdagen den 9 november i Amnode AB. Denna ruta ska enbart användas för direktregistrerade aktieägare
Antal aktier

För juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, inte äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. En vidimerad kopia på giltig legitimationshandling ska därutöver alltid medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig.
Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att vara giltig.

ÄR NI INTE KUND HOS MANGOLD SEDAN TIDIGARE OCH AVSER NI ATT TECKNA ER FÖR MINST 15 000 EURO
(motsvarande 150 000 kr), VÄNLIGEN FYLL I DEN SÄRSKILDA BLANKETTEN ”LIKVIDGRANSKNING” ” SOM FINNS ATT
HÄMTA PÅ www.mangold.se
Vid tilldelning ska tecknade aktier levereras till nedanstående VP-konto/servicekonto eller depå. Alla uppgifter avseende anmälaren nedan är obligatoriska.
Vänligen texta tydligt:

Teckna online via www.mangold.se

