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Anmälan för förvärv av aktier
utan företrädesrätt i Adoperator AB

Undertecknad är medveten om att anmälan är bindande och befullmäktigar 

Thenberg & Kinde Fondkommission AB att verkställa teckning enligt villkor i 

memorandumet daterat mars 2011, om att inget kundförhållande uppstår mellan 

mig som tecknare och Thenberg & Kinde Fondkommission AB genom denna 

Göteborg 21/3

Göteborg måndagen den 21 mars kl 17.00

Elite Park Avenue Hotel

Kungsportsavenyn 36

Stockholm 22/3 

Stockholm tisdagen den 22 mars kl 18.00

Näringslivets Hus

Storgatan 19

Ja tack, sänd mig memorandumet angående 

nyemission i Adoperator

Brev: Fax: 
Thenberg & Kinde Fondkommision AB 031-711 22 31 
Emissioner E-mail:
Box 2108 info@thenberg.se
403 12 Göteborg (inskannad anmälningssedel)

Skicka in anmälningssedeln genom ett av nedanstående alternativ:

3. Fyll i namn och adressuppgifter:          (VAR GOD TEXTA TYDLIGT)

Namn / Firma

Postadress (gata, box e dyl)

Postnummer

Ort och datum

Ort

Personnummer / Organisationsnummer

Telefon dagtid

E-mailadress

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

Land (om annat än Sverige)

2. Fyll i vart tilldelade aktier skall levereras, VP-konto eller depå
 (ange endast ett alternativ):

Depå hos bank / förvaltare Bank / förvaltare

VP-konto / Servicekonto Bank / förvaltare

teckning samt om att Thenberg & Kinde Fondkommission AB inte gör någon be-

dömning av om Er teckning av aktier passar Er eller den Ni tecknar för. Endast en 

anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Felaktigt ifylld eller ofullständig 

anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändring-

ar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln. Tilldelning kan komma att 

ske med ett lägre antal aktier än vad som angivits ovan eller helt komma att utebli. 

Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att undertecknad 

tagit del av den information som återfinns i memorandumet utgivet av styrelsen i

Adoperator AB i mars 2011. 

Anmälan skall vara Thenberg & Kinde Fondkommission AB 

tillhanda senast den 25 mars kl 17.00. Innan teckning bör me-

morandumet för Adoperator AB daterat mars 2011 noggrant 

genomläsas. Tecknaren uppmärksammas på att en investe-

ring i Adoperator AB kan medföra risker. 

1. Fyll i eget antal:

Undertecknad anmäler sig härmed, enligt villkor i erbjudandet daterat mars 2011, 

för teckning av: ______________________ aktier i Adoperator AB (aktier tecknas i poster om 500 st). 

För anmälan till informationsträffar och beställning av memorandum besök www.thenberg.se/adoperator, eller ring Thenberg & Kinde Fondkommission AB på telefon 031-745 50 30

Informationsträffar

Jag anmäler mig till investerarträff i

Emissionsbelopp (högst): ..................4 673 920 SEK 

Teckningskurs: .................................................8 SEK

Antal emitterade aktier (högst):..........................548 240 st 

Teckningstid: ................................9 mars – 25 mars, 2011

Vid teckning utan företräde tecknas aktierna i poster  

om 500 aktier,  motsvarende 4000 SEK

Erbjudandet i sammandrag

0  0   0


