Anm älan om teckning av aktier i Adventure Box Technology AB (publ)
Teckningstid:

21 maj - 5 juni 2019
Anmälningar prioriteras i tidsordning och erbjudandet kan
vid full teckning komma att stängas före teckningstidens slut
38,60 kronor per aktie
10 000 aktier (386 000 SEK)
Inget courtage utgår
Meddelas genom utskick av avräkningsnota
7 juni 2019

Teckningskurs:
Minsta teckningspost:
Courtage:
Tilldelning:
Likviddag:

Denna anmälningssedel skickas per e-post (PDF) till Johannes Falk (johannes.falk@telia.com) eller per post till advokat Erik Nerpin,
Advokatfirman Nerpin, Box 545, 114 11 Stockholm. För ytterligare information, kontakta Johannes Falk, mobiltel 0706-76 73 93.

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:
……………………………. aktier i Adventure Box Technology AB i enlighet med ovan angivna villkor.

B. Leverans av tilldelade aktier:
Adventure Box Technology AB (publ) (”ABT”) genomför en nyemission om högst 20 MSEK på en värdering pre
money om 50 MSEK Nyemissionen omfattar högst 518 135 aktier. Innan nyemissionen finns det 1 212 193 aktier i
ABT. Vid full teckning av nyemissionen om 20 MSEK kommer de nyemitterade aktierna att utgöra ca 28,6 procent av
aktiekapitalet och röstetalet i ABT.
I samband med nyemissionen ansluts ABT till Euroclear. Var god ange nedan till vilket konto/depå tilldelade aktier i
ABT ska levereras efter anslutningen till Euroclear.
VP-konto

VP-kontonummer
Värdepappersdepå

Depånummer

Bank/Fondkommissionär

C. Undertecknad är medveten om samt medger att:
•
•
•
•

Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.
Varje investerare måste göra sin egen utvärdering av ABT och ta del av investerarpresentation. Erbjudandet är
förenat med sedvanliga risker avseende investeringar i bolag i tidig fas.
Advokat Erik Nerpin befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier i ABT enligt de
villkor som framgår av denna anmälningssedel.

D. Namn- och adressuppgifter: VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT OCH SKRIV UNDER ANMÄLAN!
_________________________________

________________________
Förnamn

_____________________________
Personnummer/Organisationsnummer

________________________
Postnummer

_____________________________
Ort

E-mailadress

________________________
Telefonnummer (dagtid)

_____________________________
Mobiltelefon

_______________________________
Ort och datum

______________________________________________________________
Namnteckning

Efternamn/Firma
_________________________________

Gatuadress (gata/box)
_________________________________

