
Anmälan till teckning i Penny Aktiebolags emission September 2013
Undertecknad anmäler sig, i enlighet med villkor i informationsmaterial utgivet i augusti 2013 av styrelsen för Penny Ak-

tiebolag, org  nr 556234-0223, att teckna aktier av serie B i Penny Aktiebolag. Pris per aktie 2.50 SEK. Teckning sker i poster 

om 4.000 aktier á 10.000 SEK. Erbjudandet omfattar högst 500 poster motsvarande totalt högst 2.000.000 B-aktier. Total 

emissionsvolym vid full aktieteckning 5.000.000 SEK. Det är möjligt att teckna sig för en eller flera poster.

Teckningstid: 2013-08-15 till 2013-09-30 (styrelsen förbehåller sig rätten att stänga emissionen vid fullteckning, likväl 

förlänga teckningstiden).  Anmälan måste vara Penny AB tillhanda senast 2013-09-30 kl 24:00. Anmälan är bindande.

Styrelsen beslutar om tilldelning av aktier. Tilldelningen kan bli mindre än vad som tecknats eller kan helt utebli. 

Besked om tilldelning erhålles genom avräkningsnota. Betalning för tilldelade aktier skall ske till vårt konto hos Swed-

bank inom fem (5) bankdagar från avräkningsnotans utfärdande. Vid betalningen anges aktietecknarens person-/or-

ganisationsnummer som meddelande till betalningsmottagaren.

Aktiebrev kommer inte att utfärdas utan avräkningsnotan tillsammans med betalningsbesked utgör bevis på aktiein-

nehavet. Aktieboken kommer föras hos Penny.

Anmälningssedel
Anmälan skickas till PENNY AB, Box 1178, 721 29 Västerås

Härmed befullmäktigas Jan-Erik Lundström att verkställa teckning enligt de villkor som angivits ovan samt 

i angivet informationsmaterial. Undertecknad har tagit del av informationsmaterialet och är medveten om 

samt bekräftar att: 
•  anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas
•  genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas  Jan-Erik Lundström att för undertecknads 

räkning verkställa teckning av aktier enligt villkoren i ovan nämnda informationsmaterial
•  ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende
•  Penny AB ansvarar ej för tekniska fel, fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inläm-

nande av anmälningssedel
•  införandet av de nya aktieägarna i aktieboken kommer att ske senast två veckor efter det att betalning erlagts 

Under inga omständigheter riktar sig erbjudandet till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare 
prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i 
strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. 

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av  

........................... post/er om 4.000 aktier à 2.50 SEK (10.000 SEK per aktiepost), summa ...................................SEK

Person-/organisationsnr (10 siffror)

För- och efternamn, alternativt firmanamn

Kontaktperson (för firma)

Postadress

Postnr Ort

E-postadress

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Ort och datum

Underskrift av tecknare (i förekommande fall firmatecknare)

Namnförtydligande


