
Anmälningssedel för teckning av B-aktier, 
i FrontOffice Nordic AB (publ)

Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal aktier i FrontOffice Nordic 
AB (publ), org nr 556935-4946,  till kurs SEK 0,75 per B-aktie:

Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

5 augusti - 
11 september 
2013 kl 16:00.

SEK 0,75 per aktie 
av serie B.

Betalning ska ske i enlighet med uppgift på utskickad 
avräkningsnota.

Aktieinformation (TEXTA TYDLIGT)
Härmed tecknar jag/företaget 5.000 aktier á SEK 0,75, totalt SEK 3.750.

VP-kontonr eller depånummer

Bank/ förvaltare

Personnummer/ Organisationsnummer Telefon dagtid E-post

Efternamn/Firma Förnamn

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) Postnummer Ort Land 
(om annat än Sverige)

Datum samt underskrift (i förekommande fall 
av behörig firmatecknare eller
förmyndare) 

Namnförtydligande



Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande: 
• att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande
• att jag är medveten om att anmälan är bindande
• att tilldelning kan komma att helt utebli
• att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen 
• att jag befullmäktigar FrontOffice Nordic AB (publ) att för min räkning verkställa teckning av tilldelade aktier

Viktig information • Denna information finns endast på svenska.

• Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte, och kommer inte att registreras i något annat land än 
Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytter-
ligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller 
annan bestämmelse i sådant land. 
• Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar FrontOffice att för undertecknads räkning sälja, 
köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet. 
• Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hem-
försäljningslagen.Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med 
erbjudandet. 

I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de 
finansiella instrument som avses. Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande upp-
manas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av 
den information som utgivits i samband med erbjudandet.

Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med 
de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av FrontOffice. Personuppgifter 
som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av FrontOffice enligt Personuppgiftslagen (1998:204). 
Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som FrontOffice eller emittenten samarbetar med.

FrontOffice ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning 
genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel. VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmä-
lan. 

Anmälningssedeln kan skickas via E-mail till : 
info@svenskrekonstruktion.se 
eller via Post till: 
FrontOffice Nordic AB (publ) Jakobs torg 3, 6 tr, 111 52 Stockholm


