
Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter

Skickas eller inlämnas till:  

HQ Bank 
Emissionsavdelningen / Rörvik Timber
Norrlandsgatan 15 D  
103 71  STOCKHOLM
Fax: 08-696 18 04

Teckningstid:  29 mars – 16 april 2010

Teckningskurs:  0,50 kronor (50 öre) per aktie

Sista likviddag: Enligt avräkningsnotan

Anmälningssedeln skall vara HQ Bank tillhanda senast den 16 april 2010 kl 17.00.
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Härmed befullmäktigas HQ Bank att verkställa teckningen enligt ovan och de villkor som anges i prospektet. 
Genom undertecknande bekräftas även att jag tagit del av vad som anges på omstående sida ÖVRIG INFORMATION.

Undertecknad anmäler sig härmed enligt villkor i prospektet utgivet av styrelsen i Rörvik Timber AB (publ) (”Rörvik Timber) i mars 2010 för 
teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som tecknats eller helt utebli.

Betalning skall ske i enlighet med instruktion på avräkningsnota. Om betalning inte skett till fullo inom den angivna tiden kan tilldelade aktier 
komma att säljas till annan som anmält intresse eller överlåtas på annat sätt. Om sådan överlåtelse sker till lägre pris än förvärvspriset äger 
HQ Bank rätt att utkräva mellanskillnaden av den som fick tilldelningen.

Teckning utan stöd av teckningsrätter

st aktier till kurs 0,50 kronor (50 öre) per aktie (courtage utgår ej)

Ange med ett kryss i rutan om Ni har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter  
enligt villkor i prospekt utgivet av styrelsen i Rörvik Timber.

Undertecknad är medveten om och medger att:

anmälan är bindande,•	
endast en anmälningssedel per investerare kommer att beaktas,•	
ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende och•	
inga ändringar i den tryckta texten får göras.•	

Jag/vi har:

VP-konto

0 0 0

Observera att förvaltarregistrerade tecknare följer respektive förvaltares instruktioner och skall följaktligen inte använda 
denna anmälningssedel.

Namn- och adressuppgifter. OBS! Obligatoriskt. Var god TEXTA!
Personnummer / Organisationsnummer Telefon dagtid Eventuella noteringar

Efternamn / Firma Tilltalsnamn

Postadress

Postnummer Ort

Ort och datum

Underskrift (i förekommande fall förmyndares underskrift)

-



ÖVrig iNfOrmATiON
Inbjudan att delta i nyemission i Rörvik Timber AB (publ) (”Nyemissionen”) riktar sig inte till sådana personer vars deltagande för-
utsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer svensk rätt. Denna anmälningssedel får inte distribu-
eras i, eller till, något land där distributionen eller Nyemissionen kräver åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler 
i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan bli ogiltig. Tvist rörande Nyemissionen enligt Prospekt 
angående erbjudande om teckning av aktier i Rörvik Timber, skall avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt.

Varken teckningsrätterna, betalda tecknade aktier (BTA) eller de nya aktierna har registrerats i enlighet med United States  Securities 
Act från 1933 eller tillämplig lag i annat land och Erbjudandet att förvärva aktier i Rörvik Timber omfattar inte aktieägare med 
hemvist i USA, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada, eller med hemvist i något annat land där 
distributionen eller offentliggörande av Erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, 
registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk lag. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående 
kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får teckningsrätterna, BTA eller aktierna inte direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, 
säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.


