
Drive-Energy AB, Box 24137, 104 51 STOCKHOLM, Sweden  
 

Teckningssedel för förvärv av aktier i Drive-Energy AB 

      Erbjudandet:                            Skickas till:                                       OBS! Likvid dras ej från VP-konto 

      Teckningstid:      30 juni - 21 juli 2014    Drive-Energy AB  

      Teckningskurs:   12 kronor/aktie    Box 24137 

      Teckningspost:   800 aktier    104 51 Stockholm 

      Betalning: Avräkningsnotor skickas ut snarast och   Scannad teckningssedel kan e-mailas till info@drive-energy.se 

                         senast efter teckningsperiodens slut.                

      . 

 

 

 

        

 
 
Teckningssedel skall användas för teckning av aktier i Drive-Energy AB org.nr: 556783-5458 . För fullständig 
information, om erbjudandet, se informationsmemorandumet, utgivet av styrelsen för Drive-Energy AB.  

 
Undertecknad anmäler sig härmed för köp enligt följande:            

            
   st aktier i Drive-Energy AB till teckningskurs 12 kronor per aktie. 
   Minsta teckningspost är 800 aktier (9 600 kronor). 

 
Aktier skall registreras på VP-konto alternativt hos bank eller fondkommissionär (endast ett alternativ) 

 

 
 

Om depån är kopplad till kapitalförsäkring eller investeringssparkonto; var vänlig och kontakta er förvaltare för 
information om teckningsförfarandet. 

 
Genom undertecknande av denna teckningssedel medges följande: 

 

 Att jag tagit del av informationsmemorandumet och förstått 

riskerna som är förknippade med att investera i Bolaget. 

 Att anmälan är bindande. 

 Att ofullständig eller felaktig ifylld teckningssedel ej beaktas. 

 Att endast en teckningssedel per tecknare kommer att 

beaktas. Vid flertal kommer den sist inkomna teckningssedeln 

att beaktas. 

 Att jag tagit del av och accepterat informationen på 

teckningssedeln. 

 Att jag är medveten om att Bolaget inte kommer att bedöma 

om teckning av aktuellt erbjudande passar mig eller den jag 

tecknar för. 

 Att rådgivning inte har erhållits från Bolaget, utan jag har 

självständigt bedömt lämpligheten av en investering. 

 Att jag ansvarar för att jag själv har inhämtat all information 

jag behöver för att kunna göra en egen bedömning av 

riskerna av en investering i Bolaget. 

 Att personuppgifter, som lämnas i samband med eller i övrigt 

registreras med denna anmälan, behandlas av Bolaget för 

förberedelse och administration av uppdraget. 

 Att erbjudandet inte omfattas av ångerrätten, som följer vid 

distans- och hemförsäljning. 

 Att jag tagit del av och förstått vad som anges under Villkor 

och anvisningar i informationsmemorandumet.  

 Att inga ändringar eller tillägg får göras på teckningssedeln  

 Att tilldelning av aktier i enlighet med ifylld teckningssedel ej 

kan garanteras. 

           

            

Depånummer Bank/Förvaltare 

Efternamn/Firma Förnamn Person-/organisationsnummer 

utdelningsadress 

Postnummer Ort Land 

Telefon/Mobiltelefon E-post 

Ort och datum Signatur (av ägare i förekommande fallbehörig firmatecknare eller förmyndare) 

Antal aktier  

VP-konto 

TI 


