
Anmälan om teckning skall avse en eller fl era handelsposter om 
vardera 1 000 aktier och skall ske på anmälningssedeln. 

Anmälningssedeln skickas eller lämnas korrekt ifylld så att den 
är Aqurat Fondkommission tillhanda senast kl 15.00 den 29 april 
2008. 

Ifylld anmälningssedel skall skickas eller lämnas till:
Aqurat Fondkommission AB
Ärende: H1
Box 702, 182 17 DANDERYD
Telefon: 08-544 987 55  |  Fax: 08-544 987 59

Anmälningssedel för teckning av 
aktier i H1 Communication AB (publ)

Person- och kontaktuppgifter (VG texta tydligt med stora bokstäver)

Namn (efternamn, tilltalsnamn) Firma (fullständigt namn) Personnr/Org.nr

Gatuadress, box eller motsvarande Tel. dagtid (även riktnr)

Postnummer Land (utom Sverige)Ort

..................................................................................................................................................

Underskrift

E-post

......................................................................

Datum

Jag anmäler mig/oss enligt villkoren i emissionsmemorandumet upprättat av styrelsen för H1 Communication i mars 2008

för teckning av                                                st aktier i H1 Communication AB. Teckning ska ske i poster om 1 000 aktier.

Tilldelade aktier ska betalas enligt anvisning på utsänd avräkningsnota. Priset är SEK 6,20 per aktie. Courtage utgår ej.
I det fall undertecknad erhåller tilldelning av aktier, önskas de insatta på nedanstående VP-konto eller depå.

VP-konto

Depå hos

Undertecknad är medveten om, samt medger att:
• Anmälan är bindande samt endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas
• VP-konto eller depå hos Bank/Fondkommisionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln
• Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel
• Aqurat Fondkommision AB ansvarar ej för tekniska fel, fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnande
 av anmälningssedel
• Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Aqurat Fondkommission AB att för undertecknads räkning
 verkställa teckning av aktier enligt vad som anmälts av mig/oss ovan samt i övrigt i enlighet med villkor i inbjudan
• Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida
• Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende
• Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld och undertecknad anmälningssedel inte kan garanteras

För fullständiga villkor för erbjudandet hänvisas till emissionsmemorandumet utgivet av styrelsen för H1 Communication AB (publ) i mars 2008.
Ytterligare anmälningssedlar kan hämtas på www.h-1.se eller beställas från Aqurat Fondkommission på telefon 08-544 987 55.


