
Anmälningssedel för ansökan om teckning av aktier i Nodeus Group AB 
Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av aktier i Nodeus Group AB (”Nodeus” eller 
“Bolaget”) serie B. Observera att anmälan är bindande. Anmälningssedeln ska vara Nodeus tillhanda senast 
klockan 24.00 den 9 december 2019. Emissionen tecknas utan företräde för att sprida ägandet och som publikt 
bolag även låta allmänheten teckna. Emissionskursen är fastställd efter diskussion med större aktieägare 
till 4 650 kronor per ny aktie. Nodeus har total 20 681 aktier. Emissionen syftar bland annat till likvid för att 
möjliggöra strategiska förvärv som Nodeus har optionen på att förvärva innan årets slut.

Undertecknad önskar härmed teckna aktier i Nodeus i enlighet med villkoren ovan samt den information om 

Jag/vi önskar teckna (antal B-aktier) Totalt belopp (antal B-aktier × 4 650 kr)

× 4 650

Namn/Firmanamn:

Person-/Organisationsnummer:

Utdelningsadress:

Postnummer:

Ort:

E-post:

Undertecknad har tagit del av ovan angivet informationsmaterial och är medveten om samt bekräftar att: 

   Anmälan och Teckningen av tilldelade aktier är bindande. Styrelsen tilldelar aktier och meddelar tilldelade och tecknade 
aktier genom utskick av avräkningsnotor snarast efter sista teckningsdag.

   Genom undertecknande av denna teckningssedel och vid tilldelning av aktier befullmäktigas styrelsen i Nodeus Group AB 
att för undertecknads räkning verkställa teckningen och att betalningen av tilldelade aktier sker snarast efter det att utsänd 
avräkningsnota enligt villkoren ovan erhållits och att betalningen sätts in på anvisat emissionskonto hos Nodeus.

   Införandet av de nya aktieägarna i aktieboken kommer ske efter det att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

  För juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, inte äldre än tre månader bifogas som styrker 

  Jag är medveten om att en investering i aktier kan innebära att hela investeringen kan gå förlorad.

Datum Underskrift Namnförtydligande

TECKNINGSSEDEL
Skickas eller lämnas till:

Nodeus Group AB 
Att: Lars Save 
Box 172 17 
104 62 STOCKHOLM

E-mail: lars.save@saveit.se 
Distribution till allmänheten av Ratsit

Teckningskurs 4 650 SEK per aktie

Max antal aktier 3 500 stycken (1 700 serie A 
och 1 800 serie B)

Max emissionslikvid 16 275 000 SEK

Anmälningsperiod Fram till 9 december 2019

Minsta anmälan 2 aktier

Betalning Enligt avräkningsnota

Denna teckningssedel berättigar den tecknande 12 månader med Ratsit Plus utan kostnad värde 588 kr.


