
Undertecknad är medveten om och medger att:
n       Anmälan är bindande. Om flera anmälningar från samma fysiska eller juridiska person inkommer räknas den senast                
        inkomna anmälningssedeln.
n        Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel.
n        Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
n        Genom undertecknande av denna anmälningssedel berättigas DWM  att för undertecknads räkning verkställa teckning  
 av aktier enligt de villkor som framgår av Promemoria utgivet av styrelsen i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ)  
 i november 2008.     

 VP konto

Förvärv sker i enlighet med villkoren som framgår av Promemoria utgiven i november 2008, av styrelsen för 
DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ). 

Promemoria finns tillgängligt med inloggning på DigitalWebbMedias hemsida. Inloggningsuppgifter erhålles 
genom digital intresseanmälan på hemsidan alternativt kontakt per telefon 021-800 800 eller via mail 
emission@dwm.se. Samtliga emissionshandlingar kan laddas ner från www.dwm.se.

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av                                         stycken poster á 25.000 aktier per 
post. Kostnaden per aktier är 6 kronor och kostnaden per aktiepost är 150.000 SEK. Teckning kan ske i en eller 
flera poster om 25.000 aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB.

I det fall tilldelning skett ska de tecknade aktierna levereras till:

Anmälningssedel för teckning av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB 

Skickas till:
DigitalWebbMedia i Skandinavien AB
Flottiljgatan 83
721 31  Västerås
Fax: 021-800 230

 Hos bank/fondkommisionär Depånummer

 Personnummer/Organisationsnummer

 Efternamn/Firma

 Telefon dagtid

 Tilltalsnamn

 Postadress (gata, box e dyl)

 Ort och datum

Undertecknas av ägare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

 Postnummer  Ort

Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband 
med uppdraget eller som i övrigt registreras i sam-
band därmed behandlas av DWM för förberedelse 
och administration av uppdraget. Behandlig av 
personuppgifter kan även ske hos andra företag som 
DWM samarbetar med. Aktierna har inte och avses 
inte att registreras i något annat land än Sverige. 
Aktierna kommer således inte att erbjudas till 
försäljning i USA eller Kanada och inbjudan riktar 
sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon 
i USA eller Kanada. Denna anmälningssedel får inte 
distribueras till eller i något annat land där sådan 
distribution (i) 
förutsätter ytterligare registrerings eller andra 
åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider 
mot lag, förordning eller annan bestämmelse i 
sådant land.

eller

Anmälningstid: 1 december - 15 december kl. 18.00 
Tilldelning: Avräkningsnota beräknas skickas ut
 omkring den 17 december 2008. 
Likviddag: Betalning skall ske enligt instruktion 
 på avräkningsnotan. 
Pris per aktie: 6 kronor.

Tidigt inkomna anmälningssedlar har företräde vid 
tilldelning av aktieposter efter emissionstidens 
utgång.
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