
Förvärv sker i enlighet med villkoren som framgår av den informationsfolder som utgivits av styrelsen i Mediaprovider Scandinavia AB under maj 
2010.

Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje potentiell aktieägare måste göra sin egen 
bedömning av effekten av dessa risker, av annan tillgänglig information om bolaget såsom årsredovisning samt informationsfolder. Information 
kan laddas ner från www.aqurat.se samt från www.mediaprovider.se.

Kryssa i önskat teckningsalternativ eller fyll i eget belopp och antal (observera ingen lägsta eller högsta gräns finns, dock kommer teckning upp till 
10 000 aktier att prioriteras vid eventuell överteckning, detta för att främja likviditet och spridning av ägandet)
 3 000 aktier (5 850 kr)     
 5 000 aktier (9 750 kr)   Erbjudande: Mediaprovider bjuder på ett halvårsprenumeration av tidningen Kamera & Bild till alla som tecknar 5 000 aktier eller fler.

 10 000 aktier (19 500 kr)  
 Annat antal:____________________________aktier x 1,95 = Att betala___________________________kr.

I det fall tilldelning skett skall tecknade aktier levereras till:
         
            

Eller till:           

Anmälningssedel för teckning av aktier

Anmälningssedel för teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ)

Anmälningstid: 1 juni – 15 juni 2010.
Pris per aktie: 1,95 kronor
Tilldelning: Tilldelning meddelas genom utskick 
  av avräkningsnota.
Likviddag: Enligt instruktion på avräkningsnotan. 
  Observera att Aqurat inte drar pengar från  
  Ert VP-konto eller depå. 

Anmälningssedeln skall skickas till och vara nedanstående tillhanda 
senast den 15 juni 2010 kl. 16.00: 

Mediaprovider Scandinavia AB
c/o Aqurat Fondkommission AB
Box 702
182 17 Danderyd

Eller faxas till: 08-544 987 59

VP-konto/Servicekonto 

Depå hos bank eller 
annan förvaltare

Bank/förvaltare

Vid depå som förvaltas i annat land än Sverige krävs även följande uppgifter:
Kontaktperson på utländsk bank

E-mail adress till kontaktperson

Telefon dagtid (inkl. landsnr) Fax (inkl. landsnr)

Vid uteslutande av ovanstående uppgifter kommer aktieleverans ej utfärdas. En ny förfrågan kommer istället att skickas till angiven adress nedan.

Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel kan inte 
garanteras, och kan komma att reduceras vid ev. överteckning,
Informationen i informationsfoldern har tagits del av och accepteras,
Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas 
Aqurat Fondkommission AB att för undertecknads räkning verkställa 
teckning av aktier enligt de villkor som framgår av informationsfoldern 
utgiven av styrelsen i Mediaprovider Scandinavia AB i maj 2010.

Anmälan är bindande,
Endast en anmälningssedel från samma fysiska eller juridiska person 
beaktas,
Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna 
anmälningssedel,
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan avseende,
VP-konto eller depå hos bank/förvaltare måste vara öppnat vis 
inlämnandet av denna anmälningssedel,

Undertecknad är medveten om och medger att:

Namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA TYDLIGT)
Efternamn/firma Tilltaltsnamn Person/Org.nr.

Postadress (gata, box e dyl.) Telefon dagtid

Postnr Ort Land (om annat än Sverige)

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

0 0 0



Aqurat FK AB

SVARSPOST
2051 4328
182 20 Danderyd

Frankeras ej.
Mottagaren 

betalar portot.

TEJPA HÄR

TEJPA HÄR

VIK HÄR


