
Vindkraftsaktier
Anmälningssedel för teckning av B-aktier i Bixia Vind AB (publ)
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Villkor i sammandrag
Emittent: Bixia Vind AB (publ) med organisations-

nummer 556779-5355

Minsta investeringsbelopp: 5 000 kr (innehåller 25 st B-aktier)

Värdepapper: B-aktie

Teckningsberättigade: Allmänheten

Teckningskurs: 200 kr per st

Teckningsperiod: 30 sept - 14 okt 2011

Teckningsvolym: 2 500 st

Antal aktier före emission: 5 000 st A-aktier, 2 500 st B-aktier

Antal aktier efter emission: 5 000 st A-aktier, 5 000 st B-aktier

Likviddatum: 28 oktober 2011

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:
• All information i Memorandum har tagits del av och accepteras.
• Anmälan är bindande.
• Endast en anmälningssedel från samma fysiska eller juridiska person beaktas.
• Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel.
• VP-konto eller depå/förvaltare måste vara öppnat vid inlämnandet av denna anmälningssedel.
• Tilldelning av poster i enlighet med ifylld anmälningssedel kan inte garanteras.
• Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Bixia AB, genom Robin Sköld (administrativt ansvarig emissioner, Bixia 
   Vind AB (publ)) eller genom den person som Bixia AB sätter i hans ställe, att för undertecknads räkning verkställa teckning av poster som 
   framgår av Memorandum utgivet september 2011. 

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande: 

Antal poster (en post innhåller 25 st B-aktier)     1 post   5 000 kr

       2 poster  10 000 kr 

       3 poster  15 000 kr

       4 poster  20 000 kr

I de fall tilldelning skett ska tecknade poster levereras till:

VP-kontonummer/depånummer Bank/Förvaltare

Vid utdelning ska utdelade medel insättas på: 

Kontonummer Bank 

Namn och adressuppgifter (Vänligen texta tydligt)

Namn/Firmanamn Personnummer/Organisationsnummer

Gatuadress Postnr Ort

E-post Telefon Mobilnr 

Ort och datum Underskrift

Anmälningssedel ska vara Bixia Vind AB tillhanda senast 14 oktober 2011 genom ett av följande alternativ: 
1. Brev: Bixia Vind AB (publ), Vallgatan 8, SE-352 34 Växjö 
2. Fax: 0470-70 33 99
3. E-post: vindaktier@bixia.se (inskannad signerad anmälningssedel)

Glöm inte att underteckna anmälan! 

Övriga villkor
Teckning sker i enlighet med villkor i sin helhet beskrivna i Memoran-
dum utgivet september 2011 och tillgängligt på Bixias ABs webbsida 
www.bixia.se. Bolagsordning finns tillgänglig hos Bixia Vind AB 
(publ).

Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att 
också beakta relevanta risker. Varje potentiell investerare måste göra 
sin egen bedömning av effekten av dessa risker genom att ta del av 
all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande. 

Varje teckningsberättigad har rätt att teckna sig för maximalt fyra 
aktieposter. Tilldelning av aktier sker enligt ”först till kvarn” principen 
– först anmälda får tilldelning i turordning tills antalet poster är slut.

En utdelning per B-aktie, på minst 2 % på teckningskursen, garante-
ras aktieägare till aktier som tecknats  vid innevarande emission fram 
till och med räkenskapsåret 2015.

Beslut om tilldelning av aktier lämnas genom tilldelningsbesked i 
form av avräkningsnota med betalningsinformation. Betalning ska 
vara Bixia Vind AB (publ) tillhanda senast 5 dagar efter erhållen 
avräkningsnota.


