
 
 

Teckningssedel för teckning av aktier i Hitworks Holding AB (publ) 
 
Teckningssedeln ska skickas till: 
Hitworks Holding AB (publ) 
Torsten Alms Gata 31
126 51 Hägersten

Eller: inscannad via e-post till  

info@hitworks.se  

 
Förvärv sker i enlighet med villkoren som framgår av Informationsmemorandum utgivet i april 2011, av styrelsen för 
Hitworks Holding AB (publ).  
 Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje potentiell 
aktieägare måste göra sina egen bedömning av effekten av dessa risker, av övrig information från memorandum samt 
annan tillgänglig information. Memorandumet kan laddas ner från www.hitworksholding.se.  
 
 
Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av                   stycken A-aktier á 0,50 kronor,  
teckning kan ske i en eller flera poster om  20 000 aktier i Hitworks Holding AB (publ).  
 
För framtida VPC-registrering var god ange: 
 

            VP-konto 

            
 

e l l e r 
 

 ränoissimmokdnoF/knaB remmunåpeD

 
Undertecknad är medveten om och medger att: 
 Anmälan är bindande. Om flera anmälningar från samma fysiska eller juridiska person inkommer, kommer den anmälan med det 

högsta antalet units 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. 
 Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. 
 Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Hitworks Holding AB (publ) att för undertecknads räkning 

verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i Hitworks Holding AB (publ) i 
april 2011. 

 Hitworks Holding AB (publ) ansvarar ej för tekniska fel, fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnande 
av teckningssedel.  

 
Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid 

 nmanslatlliT amriF/nmanretfE

Postadress (gata, box e dyl) 

Postnummer Ort 

Ort och datum 

Undertecknas av ägare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare) 

Personuppgifter som aktieägaren lämnar i 
samband med uppdraget, eller som i övrigt 
registreras i samband därmed, behandlas av 
Hitworks Holding AB (publ) genom det 
webbaserade programmet Aktiebok.net för 
förberedelse och administration av uppdraget. 
Behandlig av personuppgifter kan även ske hos 
andra företag som Hitworks Holding AB(publ) 
samarbetar med. Aktierna har inte och avses 
inte att registreras i något annat land än 
Sverige. Aktierna kommer således inte att 
erbjudas till försäljning i USA eller Kanada och 
inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt 
eller indirekt till någon i USA eller Kanada. 
Denna anmälningssedel får inte distribueras till 
eller i något annat land där sådan distribution 
(i) förutsätter ytterligare registrerings eller 
andra åtgärder än som följer av svensk rätt 
eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan 
bestämmelse i sådant land.
  

Aktierna i Hitworks Holding AB (publ) är inte föremål för notering eller ansökan därom i annat land än Sverige. Denna anmälningssedel får inte 
distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk 
rätt eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land. 

 
 
 

 

0 0 0 

Anmälningstid: 12 april – 12 maj 2011 
Pris per A-aktie: 0,50 kronor 
Pris per post om 20 000 aktier: 10 000 kronor 
Tilldelning: Sker löpande efter beslut av styrelsen. 
Likviddag: Beräknad till 3 dagar efter utskickad 

      .atonsgninkärva 


