
                 

 

Anmälningssedel för teckning av aktier i Clean Motion AB (publ 
 

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:                                                          
Mangold Fondkommission AB  

Emissioner/Clean Motion 

Box 55691 

SE-102 15 STOCKHOLM 

Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr 

Tel: 08-503 015 80/Fax: 08-503 015 51 

Email: teckning@mangold.se 
 

 

Härmed anmäler sig undertecknad för teckning av aktier utgivna av Clean Motion AB (publ), org.nr 556788-1825 i enlighet med de villkor som anges i 

Informationsmemorandum daterat till den 8 april 2016. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att 

beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln ska vara Mangold Fondkommission AB 

tillhanda senast klockan 15.00 den 29 april 2016.  
 

Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Mangold 

Fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier i Clean Motion AB (publ) i enlighet med ovan. Besked om 

eventuell tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast  

till de som erhållit tilldelning. 
 

 

 
 
 
 

Vid tilldelning ska tecknade aktier levereras till nedanstående VP-konto/servicekonto eller depå. Alla uppgifter avseende anmälaren nedan är obligatoriska. 
Vänligen texta. OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier. 

VP-konto/Servicekonto/depå Bank/förvaltare 

Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid Datum 

Efternamn, Förnamn/Firma E-post 

Utdelningsadress (gata, box eller dylik t) 1) Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndarens) 

Postnummer Or t Land (om annat än Sverige) Namnförtydligande 

 
Obligatoriska uppgifter för förhindrande av penningtvätt  (punkt 1-3) 
1. Politiskt utsatt ställning 

Vänligen kryssa i korrekt alternativ nedan, huruvida ni (enligt punkt 18 under viktig information på omstående sida) är en person i politisk utsatt ställning, eller ej. 

           JA                    NEJ 

Om ja, vänligen fyll i blanketten ”Person i politiskt utsatt ställning” som finns att ladda ner på Mangolds hemsida, www.mangold.se.  

 

2. Vidimerad kopia på giltigt ID-handling 
Om teckningen avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR, eller tecknas av en person bosatt utomlands (oavsett tecknat belopp), ska en vidimerad kopia på giltig 

legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att 

vara giltig. För juridisk person ska även ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, ej äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. Därtill ska avsnittet ”Ägare” 
nedan fyllas i. 

 
3. Ägare – obligatoriskt vid juridisk person 

         Det finns ingen fysisk eller juridisk person med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas).  

Om det finns enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas), ange dem nedan. 
 

 

Äga re 

 

Personnummer/organisationsnummer 

 

Innehav aktier % 

 

Innehav röster % 

    

    

I det fall någon av ovanstående delägare är en juridisk person, finns det någon enskild eller juridisk person med röst - eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt 

ägande räknas) i ovanstående juridiska peron(er)? 

         NEJ                JA – ange vem/vilka nedan   

 

 

Äga re 

 

Personnummer/organisationsnummer 

 

Innehav aktier % 

 

Innehav röster % 

    

 

Mangold Fondkommission kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission 

ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden 
 

Teckningsperiod:                       11 april – 29 april 2016 

Teckningskurs:                       8 SEK  

Lägsta teckningspost:                  1 000 aktier (därefter i valfritt antal aktier)                             

Betalning för tilldelade aktier:    I enlighet med anvisningar på erhållen                 

                                                         avräkningsnota 

Undertecknad önskar teckna antal aktier (minst: 1000 aktier) 

 

   
   
    

    Totalt belopp att betala i SEK:

 

 

 

  Teckningskurs per aktie 

              8 SEK 

Teckna online på 
www.mangold.se 

ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING AV AKTIER I CLEAN MOTION AB (PUBL)


