
Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 1 juli 2008.
Anmälan kan postas eller faxas till: Teckningstid:  1 juni - 30 juni.

Teckningskurs:  1 krona per unit.
Teckningspost: 1 post omfattar 5 000 aktier 
  samt 5 000 teckningsoptioner.*
Tilldelning: Avräkningsnota beräknas skickas ut 
  omkring den 3 juli 2008.
Likviddag:  Beräknad likviddag 9 juli 2008

Aqurat Fondkommission AB
Box 702
182 17 Danderyd

Fax: 08-544 987 59

Anmälan om förvärv av aktier i
Intropris AB (publ)

Aktierna kan tecknas i en teckningspost eller flera. 
En teckningspost motsvarar 5 000 aktier samt 5 000 teckningsoptioner. = 5 000 SEK.

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av       stycken aktier á 1 krona. Teckning sker 
i en eller flera poster om 5 000 aktier samt 5 000 teckningsoptioner i Intropris AB (publ).

Förvärv sker i enlighet med villkoren som framgår av memorandum utgivet i maj 2008, av styrelsen för Intropris AB 
(publ). Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje poten-
tiell aktieägare måste göra sina egen bedömning av effekten av dessa risker, av övrig information från memorandu-
met samt annan tillgänglig information. Memorandumet kan laddas ner från www.intropris.se eller www.aqurat.se.

Aktierna ska registreras på nedanstående Depå eller VP-konto (endast ett alternativ)

Depånummer Bank/Fondkommissionär

Depå hos bank eller fondkommissionär:

Anmälan är bindande,  »
Endast en anmälningssedel från samma fysiska eller juridiska  »
person beaktas, 
Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna  »
anmälningssedel, 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att  »
lämnas utan avseende, 
VP-konto eller depå hos bank/förvaltare måste vara öppnat vid  »
inlämnandet av denna anmälningssedel, 

Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel kan inte  »
garanteras, 
Informationen på omstående sida har tagits del av och accepte- »
ras, 
Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäk- »
tigas Aqurat Fondkommission AB att för undertecknads räkning 
verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av me-
morandumet utgivet av styrelsen i Intropris AB (publ) i maj 2008. 

* Teckningstid för teckningsoption: 1 juli - 1 september 2009. Pris för utnyttjande av teckningsoption: 1.50 SEK

Vid depå som förvaltas i annat land än Sverige krävs även följande uppgifter.

Efternamn/Firma Tilltalsnamn Personnummer/Organisationsnummer Personuppgif ter som aktieägaren lämnar i 
samband med uppdraget eller som i övrigt 
registreras i samband därmed behandlas 
av Aqurat FK AB för förberedelse och ad-
ministration av uppdraget. Behandling av 
personuppgif ter kan även ske hos andra 
företag som Aqurat FK AB samarbetar 
med. Aktierna har inte och avses inte att 
registreras i något annat land än Sverige. 
Aktierna kommer således inte att erbju-
das til l försäljning i USA eller Kanada 
och inbjudan riktar sig inte heller vare sig 
direkt eller indirekt til l någon i USA eller 
Kanada. Denna anmälningssedel får inte 
distribueras til l eller i något annat land där 
sådan distribution (i) förutsätter ytterligare 
registrerings eller andra åtgärder än som 
följer svensk rätt eller (i i) strider mot lag, 
förordning eller annan bestämmelse i så-
dant land.

Adress Telefon dagtid

Postnummer Ort

E-post

Ort och datum Underskrif t

Kontaktperson på utländsk bank Kontaktperson på utländsk bank E-postadress til l kontaktperson

Telefon dagtid (inkl landsnr) Fax (inkl landsnr)

Vid uteslutande av ovanstående uppgif ter kommer aktieleverans ej utfärdas. En ny förfrågan kommer istället att skickas til l angiven adress nedan.

Namn och adressuppgifter   (VAR GOD TEXTA)

VP-konto:

Eller:

Undertecknad är medveten om och medger att: 

✁


