
Skickas till:
Aktieinvest FK AB
Emittentservice 
Rådmansgatan 70 A
113 89 Stockholm
Fax: 08-5065 1701

Anmälan om köp av aktier i 24H Movies Sweden Holding AB (publ).

Åberopande erbjudande från styrelsen i 24H Movies Sweden Holding AB(556721-5388) utgivet i augusti 2008, 
anmäler sig härmed undertecknad för köp av 

_________________________ st teckningsposter á 5000 aktier st i 24H Movies Sweden Holding AB (publ) á 0,90 sek. 

För mer information var vänlig gå in på bolagets hemsida www.24hmovies.se. 

De tecknade aktierna skall levereras till:

Teckningstid: 2008-08-11 – 2008-09-05

Teckningskurs: 0,90 sek

Teckningspost: 5000 st aktier

Depånummer:

Bank/Fondkommissionär:

Eller VP-konto:

Personnummer/organisationsnummer: 
 

Telefon nummer dagtid:

Efternamn/Firma: 
 

Tilltalsnamn:

Utdelningsadress:

Post nummer: Postadress:

Underskrift, ort & datum:

Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterliggare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. 
Erbjudandet eller anmälningssedlar får inte distribueras eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälan 
om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltigt. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan 
distribution (i) förutsätter ytterliggare registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag, förordningar eller annan bestämmelse 
i sådant land.

Betalning skall ske mot avräkningsnota efter det att styrelsen beslutat om tilldelning. Tilldelning kan komma att utebli eller 
ske med ett lägre antal aktier än vad anmäler avser. 
Undertecknad är medveten om att denna anmälan är bindande, att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text, att 
önskat antal aktier kan komma att reduceras efter beslutat av styrelsen i 24H Movies Sweden AB (publ), samt att ofullständiga 
eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad ger fullmakt till 24H Movies Sweden 
Holding AB (publ) att teckna aktier för sin räkning.


