
anmälningssedel för förvärv av aktier i Parans solar lighting ab (publ)

iNsäNdes Per PosT, fax eller iNscaNNad Via e-PosT Till:
 

   

fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i mars 2010 av styrelsen för Parans solar lighting ab. Vid en 
bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen 
värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta. informationsbrev finns att ladda ner från 
www.aktieinvest.se och www.parans.com/emission

a. uNderTeckNad aNmäler sig Härmed för köP eNligT följaNde:
Antal aktier stycken aktier i Parans solar lighting ab (publ) till ovan angiven kurs.  

minsta teckningspost är 1 000 aktier och därefter i poster om 1 000 aktier.

b. om TilldelNiNg sker ska akTierNa leVereras Till:
VP- konto

0 0 0
Eller 

Depånummer Bank/Fondkommissionär

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring var vänlig kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier.

c. NamN- ocH adressuPPgifTer: 
För- och efternamn/ Firmanamn: Person-/ Organisationsnummer:

Postadress: E-postadress:

Postnummer:  Ort: Land:  

Ort och datum Telefonnummer:

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

OBS! Om teckningen avser fler än 24 000 aktier ska kopia på giltig id-handling bifogas för att anmälningssedeln ska vara giltig. 
För juridisk person ska istället registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares id-handling bifogas. 

Undertecknad är medveten om samt medger att:
•	Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende
•	Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandum utgivet i mars 2010 av 

styrelsen för Parans Solar Lighting AB.
•	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 denna anmälan behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av up-

pdraget. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten samarbetar med.

d.skicka iN diN aNmälaN 

PER PoSt tIll:                                                  EllER PER FAx tIll: EllER ScANNAd PER E-PoSt tIll:

AktIeInvest fk AB 
emIttentservIce
113 89 stockholm

AktIeInvest fk AB                                               
+46 (0)8 5065 1701

emIttentservIce@AktIeInvest.se

mer iNformaTioN ocH fullsTäNdigT memoraNdum kaN laddas Ner På  
www.PARANS.com/EmISSIoN eller besTällas fråN ParaNs Per PosT.
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AnmälnIngstId: 6 AprIl – 30 AprIl 2010

kurs: 6,00 kronor, Inget courtAge tIllkommer

tIlldelnIng: eventuell tIlldelnIng meddelAs genom utskIck Av AvräknIngsnotA

lIkvIddAg: 3 BAnkdAgAr efter utställAnde Av AvräknIngsnotA 
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