
TECKNINGSLISTA 
DELTAGANDE  I  NYEMISSION  I VÄRMLANDSMETANOL  AB (publ) 
 
Styrelsen för VärmlandsMetanol AB, 556607-7441, har 08-02-28 beslutat att genomföra en nyemission. Beslutet 
innebär att bolaget skall ge ut högst 162.160 B-aktier till en kurs om 50 kronor per aktie. Vid full teckning tillför 
nyemissionen bolaget 8,108 Mkr. Allmänheten inbjuds att teckna aktier. Emissionen sker med företrädesrätt 
för nuvarande ägare. För varje ägd aktie av serie A och/eller B äger ägaren rätt att teckna 0,3 nya aktier serie B. 
Emissionsbeslutet baseras på fullmakt från bolagsstämman 07-06-26. För de nyemitterade aktierna gäller samma 
rätt som för befintliga B-aktier. 
De nya aktierna skall tecknas under tiden 5 maj år 2008 t.o.m. den 9 juni år 2008. Som avstämningsdag 
gäller den 30 april år 2008. Besked om tilldelning beräknas skickas ut omkring den 30 juni år 2008. 
Bolagets bolagsordning, liksom årsredovisning, styrelsens beslut och styrelsens redogörelse för händelser av 
väsentlig betydelse för bolagets ställning och revisorns yttrande däröver samt informationsbroschyr finns till-
gängliga på bolagets hemsida, www.varmlandsmetanol.se  
Bolaget är ett publikt avstämningsbolag. Prospekt har inte upprättats. 
Sista dag för anmälan och betalning är den 9 juni 2008.  
Betalning skall ske till Swedbank i Hagfors, konto: 8156-2, 903 135 341-1.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Till VärmlandsMetanol AB, Box 61, 683 22 Hagfors (eller alternativt till fax 0563-165 61) 
 
UNDERTECKNAD LÄMNAR FÖLJANDE BINDANDE ANMÄLAN FÖR TECKNING AV 
TOTALT ………………………..… B-AKTIER I VÄRMLANDSMETANOL AB á 50 KRONOR 
TOTALT………………..… KRONOR.  BETALNING HAR ERLAGTS SAMTIDIGT HÄRMED.  
 
Antal aktier tecknade av aktieägare enligt företräde  …………………………………………. 
Antal aktier tecknade av aktieägare utöver företräde  ………………………..……………….. 
Antal aktier tecknade av icke-aktieägare  …………………………………….……………….. 
 
I det fall tilldelning sker skall de tecknade aktierna levereras till 
VP konto  ……………………….……………………………… 
eller 
depånummer  …………………………vid bank/fondkommissionär ...……………………… 
 
Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas VärmlandsMetanol AB att för undertecknads 
räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av den informationsbroschyr som utgivits av 
bolaget. Vid överteckning garanteras ägare minst tilldelning enligt teckningsrätten. För icke ägare kan vid över-
teckning tilldelning helt utebli.  
För aktieteckning inbetalade, men ej nyttjade medel kommer att returneras omkring den 30 juni år 2008. Om 
aktier tecknas på basis av överlåtelse/förvärv av teckningsrätter skall detta styrkas med handling, som bifogas 
denna anmälan. 
 
NAMN ………………………………………………………………………………………………….. 
 
PERSONNUMMER/ORGANISATIONSNUMMER …………………………………………….……. 
 
ADRESS …………………………………………………………………………………………….….. 
 
TEL ………………………………………… E-POST ………………………………………….……... 
 
Den ….…. /…….  2008 
 
 
(Underskrift med namnförtydligande 
i förekommande fall av behörig firmatecknare) 


