
Skyllermarks Pressar AB
Anläggarvägen 34
136 44   HANDEN
Tel: 08-741 33 08      Fax 08 741 33 09

i 2008 års nyemission i Skyllermarks Pressar AB (publ)
Anmälan om teckning av aktier

Betalning för tecknade aktier erlägges kontant till Skyllermarks Pressar AB (publ)
plusgiro:  69 29 00-4.

Undertecknad befullmäktigar Skyllermarks Pressar AB att verkställa teckning enligt de
villkor som gäller för nyemissionen.

Undertecknad anmäler sig härmed, enligt villkor i prospekt utgivet i januari 2008 av styrelsen för
Skyllermarks Pressar AB (publ) för teckning av:

Undertecknad är medveten om att:
- Anmälan är bindande.
- Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.  -
Tilldelade aktier skall betalas senast på likviddagen den 18 februari 2008
- Inga ändringar eller tillägg får göras i övrig förtryckt text.
- Tilldelningen påverkas av datum för betalning.

Viktiga datum
Anmälningtid: 16 jan till 27 feb 2008 (förlängt)
Sista likviddag:  27 feb 2008 (förlängt)

Personnummer/Organisationsnummer

Efternamn Tilltalsnamn

Postutdelningsadress (gata, box el dyl)

Postnummer Postadress

Datum och underskrift (i förekommande fall förmyndares underskrift)

Telefonnummer hem

st aktier i Skyllermarks Pressar AB. Aktierna tecknas i post om minst
1000  aktier till ett pris av SEK 2,50 per aktie, minsta belopp SEK
2500 därefter tecknas aktierna i poster om jämna 500 aktier.

eller på depå:

Tilldelade aktier ska registreras

på VP-konto:

Firma

Anmälningssedeln insändes under-
tecknad på brev eller fax till:

Antal tecknade aktier

Mobiltelefonnummer
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