
Teckningssedel  
 
Anmälan om förvärv av aktier i GreenOne AB. 
Insändes per post, fax eller inskannad via e-post till: 
     

GreenOne AB    Anmälningstid: 24 februari – 11 mars 2014 
Maskinkajen 17    Pris: 1 125 kronor per aktie    
417 04  GÖTEBORG   Likviddag: 18 mars 2014  
E-post: magnus.rodell@greenone.se   
 
 

Undertecknad tecknar härmed aktier i GreenOne AB enligt villkor i memorandum utgivet av styrelsen för 
GreenOne AB i januari 2014. 
 

Antal aktier 
 

Aktierna kan tecknas i en eller flera poster om 25 aktier. Teckningskurs per aktie 
1 125 kronor, vilket innebär ett pris om 28 125 kronor per aktiepost. 

 

Aktierna skall registreras på nedanstående depå eller värdepapperskonto: 
Depånummer 
 
 

Bank/Fondkommissionär 

VP- konto 
 
 

 

Efternamn/Firma 
 
 

Förnamn 

Person-/Organisationsnummer 
 
 

Telefon dagtid 

Utdelningsadress 
 
 

Postnummer och ort 

Ort och datum 
 
 

E-mail adress 

Underskrift 
 
 

 

Registreringen kommer att ske efter det att bolaget under 2014 har anslutit aktieboken till Euroclear Sweden AB. Tills vidare sköts 
aktieboken av bolaget. 
 
 

Erbjudandet i sammandrag 
Emissionsvolym – 2 475 000 kr fördelade på  
2 200 aktier. 
 
Teckningskurs – 1 125 kronor per aktie.  
Courtage utgår ej. 
 
Teckningspost – Teckning görs i poster om 25 aktier. 
 
Företrädesrätt – Emissionen genomförs utan 
företrädesrätt för befintliga aktieägare. 
 
Teckningstid – 24 februari – 11 mars 2014. Styrelsen 
förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. 
 
Teckning – Genom påteckning och insändning av 
teckningsanmälan till GreenOne AB. 
 

Tilldelning – Vid överteckning beslutar styrelsen om 
tilldelning. Meddelande om antalet tilldelade aktier 
beräknas sändas ut under vecka 13  2014.  
 
Likvid – Tilldelade aktier ska betalas senast den 18 mars 
2014 enligt instruktion på avräkningsnotan.  
 
Investeraravdrag – En investering i GreenOne ger rätt till 
Investeraravdrag vilket innebär en skattereduktion på 15 
procent på investerat belopp. 
 
Handel i aktien – bolagets styrelse för en diskussion om 
att göra en större publik emission under våren 2014 och 
i anslutning till den ansöka om listning av aktien på 
AktieTorget. 
 
Mer information lämnas av Magnus Rodell,  
tel 0707-22 96 59. 

mailto:magnus.rodell@greenone.se

