
Anmälan om förvärv av aktier  
i FishNChips Holding AB (publ)

Teckningstid:
Tilldelning: 
Likviddag: 
Utbokning: 
Teckningskurs: 

29 okt – 12 nov 2008.
Avräkningsnota beräknas skickas ut den 14 nov 2008.
Betalning skall vara bolaget tillhanda senast den 19 nov 2008.
Beräknas påbörjas den 4 dec 2008.
0,51 kronor per aktie.

Insändes per post, fax eller inscannad via  
e-post senast kl. 17.00 den 12 nov 2008 till:
Sedermera Fondkommission AB
”FishNChips”
Importgatan 4, 262 73 Ängelholm
Fax: 0431-47 17 21  |  E-post: nyemission@sedermera.se 

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av:

                   
                  st aktier i FishNChips. 

Pris 0,51 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Minsta teckningspost är  5 000 aktier. Teckning skall ske i intervaller om 5 000 aktier. Betalning 
för tilldelade aktier skall ske genom inbetalning till angivet bankgiro enligt instruktioner på avräkningsnotan som kommer att sändas ut den 14 
november 2008 med likviddag den 19 november 2008.

I det fall undertecknad erhåller tilldelning av aktier, önskas de insatta på nedanstående 
VP-konto eller depå (endast ett alternativ):

VP-konto:

eller

Depå: hos (bank/fondkommissionär)

Undertecknad är medveten om, samt medger att:
Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast 
inkomna,
VP-konto eller depå hos bank/fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln,
Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel,
Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende,
Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel kan inte garanteras,
Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Sedermera Fondkommission AB att för undertecknads räkning 
verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandum utgivet av FishNChips styrelse i oktober 2008 samt i enlighet med 
emissionsbeslutet,
Förvärv sker i enlighet med villkoren som framgår av memorandum utgivet av FishNChips styrelse i oktober 2008. Vid en bedömning av bolagets 
framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje potentiell aktieägare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa 
risker, av övrig information från memorandumet samt annan tillgänglig information. Memorandum kan laddas ner från www.fishnchipsholding.se,
Personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera Fondkommission AB för administration av detta 
uppdrag. Uppgifterna kan även komma att användas i samband med framtida erbjudande från Sedermera Fondkommission AB,
Information på anmälningssedeln har tagits del av och accepteras.

Person- och kontaktuppgifter. Var god texta tydligt med VERSALER.
Efternamn/Firma Tilltalsnamn Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postnr Ort

Telefon, dagtid/Mobiltelefon E-post

Ort, datum Underskrift
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www.fishnchipsholding.se Grafisk form: Plucera (www.plucera.se)


