
 

 

 

Särskild anmälningssedel II för teckning utan stöd av uniträtter 

 
Teckningsperiod: 
19 november – 3 december 2013 

Erläggande av likvid: 
Enligt anvisning på avräkningsnota 

Teckningskurs: 

30,75 SEK per unit 

 

Anmälningssedel skickas till: 

Remium Nordic AB 
Ärende: Kilimanjaro Gold 

Kungsgatan 12-14 

111 35 Stockholm 
Fax: 08-454 32 01 

E-post: emissioner@remium.com 
 

Härmed tecknar jag/vi det antal units i Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) (”Kilimanjaro Gold”) som anges nedan enligt villkor i den informationsbroschyr 
daterat i november 2013 som har upprättats av styrelsen för Kilimanjaro Gold. Anmälningssedeln ska vara Remium Nordic AB (”Remium”) tillhanda senast 

kl. 15:00 den 3 december 2013. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. Observera att teckning är bindande. 
 

 

Antal units som tecknas:  
 

 

Villkor i korthet 

 En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1. 
 

Observera att för tecknare med depå hos bank eller förvaltare gäller att teckning och betalning utan stöd av uniträtter ska ske genom sådan förvaltare. 

 

Undertecknad är medveten om samt medger att: 
 

 Besked om eventuell tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas utfärdas omkring den 6 december 2013. 

 Betalning ska ske enligt anvisning på avräkningsnota. Om ni ej tilldelas units kommer någon avisering om detta inte att skickas ut. 

 Units som ej betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. I det fall försäljningspriset därvid understiger teckningskursen i nyemissionen kan den som 
erhöll tilldelningen av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Den som erhöll tilldelningen av dessa units kan vidare 

komma att få svara för eventuella kostnader för sådan överlåtelse. 
 

 

Vid tilldelning ska tecknade units registreras på nedanstående VP-konto: 
 

 0  0  0            

 

 

Genom undertecknande av denna anmälningssedel: 

 Bekräftas att jag/vi inte omfattas av de restriktioner beträffande vissa jurisdiktioner som anges nedan och i informationsbroschyren daterat i november 
2013. 

 Befullmäktigas Remium att verkställa teckning enligt de villkor som anges i informationsbroschyren daterat i november 2013. 
 

Nedanstående ifylles alltid (var vänlig texta). 
Personnummer/organisationsnummer Telefon (dagtid) 

Efternamn/firma Förnamn 

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) 

Postnummer Ort 

Ort, datum och underskrift (i förekommande fall förmyndare) E-post 

 Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan hänseende. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. 
 

 
 

För det fall att teckningsanmälan ovan avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR ska en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att 

anmälningssedeln ska vara giltig. För juridisk person ska också ett aktuellt registreringsbevis bifogas som styrker firmateckning. 

 

Viktig information 

Erbjudande att förvärva units i Kilimanjaro Gold enligt Informationsbroschyren daterat i november 2013 (”Broschyren”) riktar sig inte till allmänheten i annat land 

än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej heller till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver ytterligare Prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än vad 

som följer av svensk rätt. Broschyren och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller Erbjudandet 

kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas 

utan avseende. Varken uniträtter, betalda tecknade units (”BTU”) eller aktierna som omfattas av Erbjudandet har och kommer inte att registreras enligt United 

States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien, eller annat land där 

distribution av Broschyren eller offentliggörande av Erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare Prospekt, registreringar eller 

andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt, och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder eller för 

sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller motsvarande lag. Tvist i anledning av Erbjudandet, 

innehållet i Broschyren eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk rätt är exklusivt tillämplig på 

Broschyren och på Erbjudandet enligt Broschyren. Utöver vad som anges i revisionsberättelser och rapporter införlivade genom hänvisning har den historiska 

finansiella informationen i Broschyren ej granskats av Kilimanjaro Golds revisor. Därutöver har ej någon annan information i Broschyren granskats eller reviderats 

av Bolagets revisor. Broschyren hålls tillgängligt elektroniskt via Kilimanjaro Golds (www.kilimanjarogold.com) och Remiums (www.remium.com) hemsidor, 

samt i tryckt form på Kilimanjaro Gold soch Remiums kontor. Papperskopior av Broschyren kan på begäran erhållas kostnadsfritt från Kilimanjaro Gold och 

Remium. 

 

 


