
Anmälningssedel för teckning av aktier i Sorubin AB (publ) 

Anmälningstid  12 juni 2013 till 15 juli 2013 

Teckningskurs  9600 kronor per post. En teckningspost utgörs av  
   200 stycken B-aktier á 48 kronor

Tilldelning  Tilldelning sker efter styrelsens beslut  

Likviddag  Inom 14 dagar från besked om tilldelning 

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:

 En post för 9600 kronor   Två poster för 19200 kronor   Tre poster för 28800 kronor 

 Fyra poster för 38400 kronor  Fem poster för 48000 kronor   Tio poster för 96000 kronor 

 Femton poster för 144000 kronor

Eller valfritt antal:   stycken poster i Sorubin AB (publ) till ovan angiven kurs. Minsta antal är en tecknings-
post. 

B. Namn och adressuppgifter
För- och efternamn eller firmanamn ____________________________________________________________________________________________________

Person- eller organisationsnummer ____________________________________________________________________________________________________

Gatuadress box eller motsvarande ____________________________________________________________________________________________________

Postnummer   _______________________________  Postort __________________________________________________________

E-postadress   ____________________________________________________________________________________________________

Telefon dag/mobiltelefon  ____________________________________________________________________________________________________

Ort och datum   ____________________________________________________________________________________________________

Underskrift   ____________________________________________________________________________________________________  
     (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare) 

C. Skicka in din anmälan redan i dag, den måste vara framme med  
     postgången senast den 15 juli 

Adress: Sorubin AB 
 Industrivägen 22 
 901 30 Umeå

 
Fullständig information samt villkor framgår av me-
morandum utgivet i juni 2013 av styrelsen för Soru-
bin Ab (publ). Vid en bedömningav bolagets framtida 
utsikter är det också av vikt att beakta relevanta ris-
ker. Varje investerare måste göra sin egen värdering 
av effekten av dessa risker genom att ta del av all 
tillgänglig information kring dessa. Memorandumet 
finns för nedladdning från www.sorubin.se

 
Undertecknad är medveten om samt medger att:

Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.

Sorubin AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av teckningsposter enligt de villkor som framgår av memorandum utgivet i 
juni 2013 av styrelsen för Sorubin AB (publ)

Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal teckningsposter eller helt utebli

Personuppgifter som lämnas i samnband med, elleri övrigt registreras med denna anmälan, behadlas av Sorubin AB för förberedelse och administra-
tion av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske hos andra företag som emittenten samarbetar med.

tomas
Anteckning
Skriv ut, fyll i och posta så vi har den den 15 juli!



Sorubin Aktiebolag (publ)
Industrivägen 22
901 30 Umeå

  Plats för porto

  Tejpa här

  Tejpa här

Vik här

Över 30 kunder på industriell 
nivå, 5 återkommande  
kundprojekt, verksamt i  
vattenbranschen, 2 patent, rätt 
folk ombord, marknaden är 
STOR och VÄXANDE, bra  
marginaler... Framtiden ligger 
definitivt för Sorubin!


