
   
Anmälningssedel och fullmakt avseende 

   Inbjudan till teckning av aktier i Lineum AB (publ) Orgnr 556746-2659

     
Anmälningssedel 

Insändes per post till Teckningstid  7 april – 9 juni 2008 
Lineum AB (publ)  Pris per aktie  2.00 kronor 
Olovsholmsgatan 32  Likviddag  senast 18 juni 2008 
50632 Borås   Besked om tilldelning sänds ut  11 juni 2008 

Per fax till Inscannad via e-post till 
033-435 79 09 info@lineum.se 

Anmälningssedel som sänds med post måste vara Lineum AB (publ) tillhanda senast klockan 18.00 den 9 juni 2008.  
Priset per aktie är 2.00 kronor. 

Härmed inbjuds Ni att teckna aktier i Lineum AB (publ). Anmälan om teckning av aktier skall ske i poster om 2500 aktier. 
Betalning för tilldelade aktier skall ske senast den 18 juni 2008 enligt instruktioner på avräkningsnotan som beräknas 
utsändas senast den 11 juni 2008. Sedan betalning erlagts och registrerats, noteras aktierna i Lineum AB:s (pub) aktiebok. 
Inga aktiebrev kommer att utfärdas då Lineum inom snar framtid kommer att anslutas till VPC. Utskick innehållande 
användarnamn och lösenord till hemsida för Lineum:s aktiebok på nätet kommer att göras omkring fem veckor efter att 
betalning för aktier gjorts. 

Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade 
teckningssedlar gäller den till bolaget senast inkomna. Inga ändringar eller tillägg får göras på anmälningssedelns 
förtryckta text. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.  

Fullständigt prospekt samt anmälningssedel kan hämtas på: www. lineum.se, beställas på telefon från Lineum AB (publ) 
033-435 79 00 eller direkt från bolaget på adress 

Lineum AB (publ) 
Olovsholmsgatan 32 
50632 Borås 

Kopia av bolagsordningen samt handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap. 6§ och 14 kap. 8§ hålls tillgängliga på 
bolagets kontor.  

Undertecknad befullmäktigar härmed Lineum AB (publ) att för min/vår räkning, enligt villkor i prospekt utgivet av styrelsen 
för Lineum AB (publ) i april 2008, teckna 

Person- och kontaktuppgifter, var god texta tydligt med VERSALER.  
  Antal aktier   

Endast poster om 2500 aktier 

Antal aktier i Lineum AB (publ). Aktierna kan tecknas i en 
eller flera poster om 2500 aktier. Pris per aktie 2,00 
kronor. Courtage om 0,65 procent, dock minst 200 
kronor utgår för teckning. Ang. courtage se även 
memorandum, finansiell information. 

  Efternamn/firma   Förnamn 
         

  Personnr/Org.nr   Telefon dagtid (även riktnr) 
       

  Gatuadress, box eller motsvarande   Postnummer och ort 
        

  Land (utom Sverige)   E-post 
        

  Ort och datum   Underskrift 
        


	Antal: 
	Efternamn: 
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