
Anmälningssedel för teckning av aktier av Serie B i INBooks AB (publ), org.nr: 559204-1767

Teckningstid Emissionskurs Tilldelning Likviddag

27 maj - 15 juni 2021 0,60 kronor (SEK) per aktie
av Serie B

Tilldelning meddelas genom utsänd
avräkningsnota

24 juni 2021

1. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av följande antal aktier i INBooks till en kurs om 0,60 kronor per aktie.
(minsta teckningspost är 200 000 aktier vilket motsvarar 120 000 kronor och därefter i poster om 100 000 aktier motsvarande 60 000 kronor.)

Antal:  _____________   stycken aktier á 0,60 kronor/aktie, motsvarande __________________________ kronor (SEK)

2. När tilldelade aktier betalats så skrivs ägaren till de tecknade aktierna in i INBooks AB aktiebok och ett utdrag ur aktieboken
kommer distribueras till alla nya och befintliga ägare där man kan se sitt aktieinnehav.

3. Fyll i namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA)
För- och efternamn / Firmanamn: Person- / Organisationsnummer:

Postadress: E-postadress:

Postnummer: Ort:

Datum: Telefon dagtid:

Undertecknas av ägare (i förekommande fall behörig firmatecknare eller förmyndare)

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:
- Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan åtgärd.
- INBooks befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av detta dokument.
- Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.
- Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av INBooks AB för förberedelse och administration av uppdraget.

4. Teckna genom ett av nedanstående alternativ:
1. Fyll i, skanna och maila anmälningssedel till: info@inbooks.se
2. Fyll i anmälningssedeln, lägg den i ett frankerat kuvert och skicka till följande adress:

Care of VXO / INBooks AB
Storgatan 82A
352 46 VÄXJÖ

OM TECKNINGEN AVSER ETT BELOPP SOM ÖVERSTIGER 150.000 SEK SKALL EN KOPIA PÅ
GILTIG LEGITIMATIONSHANDLING MEDFÖLJA FÖR ATT ANMÄLAN SKA VARA GILTIG.


