
Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av_____post/er á 5 000 SEK per post 
 à 5:00 SEK/aktie , . Varje post omfattar 1.000 aktier. 
Varje påföljande post om 1 000 aktier kostar 5 000 SEK.    
Antal poster tecknas:________________stycken

Anmälan till teckning i 
SStar Gold Resources AB

   (Obligatoriska, vänligen texta)

Organisationsnr juridisk person (10 siff ror)

Personnummer privatpersoner (10 siff ror)

Depånummer                                                 Depåinstitut

För- och efternamn alternativt fi rmanamn

Kontaktperson (för fi rma)

Postadress

Postnr                                       Ort

E-post

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Ort och datum

Underskrift av tecknare (i förekommande fall förmyndare/fi rmatecknare)

Namnförtydligande

 

Härmed befullmäktigas SStar Gold 
Resources AB  att verkställa teckning enligt 
de villkor som angivits i ovan angivna 
villkor.

Undertecknad har tagit del av ovan angivet infor-
mationsmemorandum och är medveten om samt 
bekräftar att:
• Anmälan är bindande samt att endast en anmälings-

sedel per tecknare kommer att beaktas
• Genom undertecknande av denna anmälningssedel 

befullmäktigas styrelsen i SStar Gold Resources AB 
att för undertecknads räkning verkställa teckning av 
aktier enligt villkoren i ovan nämnda informations-
memorandum

• Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i 
denna anmälningssedel

• Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende

•SStar Gold Resources AB ansvarar ej för tekniska fel, fel 
i telekommunikations- eller posthantering i samband 
med inlämnande av anmälningssedel

• Införandet av de nya aktieägarna i aktieboken kom-
mer ske senast tre veckor efter det att betalning 
erlagts erbjudandet enligt informationsmemoran-
dumet riktar sig enbart till den begränsade krets av 
utvalda personer som bolaget direkt har distribuerat 
informationsmemorandumet till. Under inga omstän-
digheter riktar sig erbjudandet till sådana personer 
vars deltagande förutsätter ytterliggare prospekt, 
registrering eller andra åtgärder än de som följer av 
svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid 
med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

Anmälan skickas till: 

NVR AB
Box 3116 
SE-400 10 Göteborg

allra helst maila till 
info@nvr.se

Var vänlig texta!

Härmed inbjuds ni, i enlighet med villkor nedan an-
givna, utgivet av styrelsen för SStar Gold Resources 
AB, org nr 556805-1519 , att teckna aktier i SStar 
Gold Resources AB.

Teckningsnr:
Är lika med ditt person- 
alt.organisationsnummer

___________--______

Pris per aktie: 5:00 SEK.           
Totalt Emissionsbelopp 10 166 757 SEK. 
Teckningstid: 2018-09-09 till och med 2018-11-15 
Anmälan måste vara bolaget tillhanda senast 2018-11-15 kl 16.00. 
Betalning för tilldelade aktier skall ske inom tre (3) bankdagar efter 
det att ifylld blankett är inskickad till bolaget. Betalning sker på 
bankgiro 626-4634. Ange teckningsnummer som meddelande till 
betalningsmottagren SStar Gold Resources AB då betalning sker.                
En avräkningsnota skickas ut som bevis på aktieinnehavet efter det 
att betalning inkommit och registrerats. 

Om teckningen avser 140 000 SEK eller mer ska vidimerad kopiapå 
giltig ID-handling bifogas. För juridisk person ska registreringsbevis 
som styrker fi rmateckningen, samt kopia på fi rmatecknarns ID-han-
dling bifogas. 

Denna emission fungerar som en emission inför PRE-IPO det vill 
säga en kommande notering av bolaget på svensk marknadsplats. 
Teckning är fullgjord först då full likvid är erlagd på klientmedels-
konto avseende tecknad post. Anmälan är bindande.

 


