
Nyemission i Another Nest AB - 
 teckningslista 
Bakgrund 

Vid årsstämman i Another Nest AB, org. nr. 556701-7438 (”Bolaget”) den 27 april 2015 
beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner.  
Styrelsen har därefter den 28 april 2015 beslutat att genomföra en nyemission av  
maximalt 107 527 aktier till en teckningskurs om 93 kronor per aktie, motsvarande 
maximalt totalt 10 000 011 kronor. Av teckningskurs om 93 kronor per aktie utgör 2 kr 
aktiekapital och resterande avser överkursfond.

Bolagets bolagsordning och handlingar enligt 13 kap. 6, 7 och 8 §§ aktiebolagslagen 
(2005:551) hålls tillgängliga för aktietecknare hos bolaget på adress Meteorvägen 6,  
245 34 Staffanstorp. Den som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till 
bolaget, varefter materialet översändes med posten eller via e-post. 

Denna anmälan om teckning av aktier är bindande för aktietecknaren. 

Aktieteckning 

Jag lämnar härmed bindande anmälan om teckning av aktier i nyemissionen 
i Another Nest AB enligt nedan. Minsta antal aktier vid aktieteckning är  
50 aktier. Teckningstiden går ut den 18 juni 2015.

Jag tecknar härmed .....................aktier i Another Nest AB till en tecknings-

kurs om 93 kronor per aktie, vilket motsvarar en total teckningslikvid om 

......................kronor.

Likvid insätts på bolagets konto i Sparbanken Syd: 9570-4.029.915-8 
senast den 26 juni 2015.



Bolag (om tillämpligt):  ..................................................................................................

Org. nr. (om tillämpligt):  ...............................................................................................

Namn:  ..........................................................................................................................

Personnummer:   ...........................................................................................................

Adress:  ..........................................................................................................................  

Postnummer:  ................................................................................................................

Ort:  ...............................................................................................................................

Telefonnummer:  ...........................................................................................................

E- post:  ..........................................................................................................................

Övrigt 

Jag förbinder mig att informera Another Nest AB vid eventuell försäljning av hela eller 
del av min aktiepost så att aktiebok kan hållas korrekt uppdaterad. Likaså vid föränd-
ringar av adress eller mailadress. Jag är införstådd med att huvudsaklig kanal för infor-
mationsgivning från företaget är e-post, inklusive kallelser till bolagsstämma. Jag är in-
förstådd med att delägarskap förutsätter att jag ansluter mig till befintligt aktieägaravtal.

Ort: ................................................................................................................................

Datum: ..........................................................................................................................

Underskrift: ...................................................................................................................

Teckningsanmälan ska vara Another Nest tillhanda senast den 18 juni 2015 och scannas 
med påskrift och skickas per e-post till ekonomi@anothernest.com samt postas i original 
till: Another Nest AB, Att: Kids&Friends, Meteorvägen 6, 245 34 Staffanstorp


