
Anmälningssedel för teckning av aktier i 
Alcaston Exploration AB (publ)

Anmälningssedeln skall skickas eller faxas till: 
Alcaston Exploration AB
c/o Aqurat Fondkommission AB
Box 702
182 17 Danderyd
Fax: 08-544 987 59 
E-post: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Förvärv sker i enlighet med villkoren som framgår av prospekt utgivet av styrelsen för Alcaston Exploration AB (publ). Prospekt kan laddas ned från 
www.alcaston.se och www.aqurat.se. 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, genom all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande.
 
 

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av följande antal aktier i Alcaston Exploration AB (publ) à 2,00 kr:

       
             (Teckning sker i poster om 2 000 aktier.)

I det fall tilldelning skett ska de tecknade aktierna levereras till VP-konto eller depå:

VP-konto/Servicekonto            
            
            

Depå hos bank/förvaltare                           Bank/förvaltare

              

Anmälningstid: 25 maj - 12 juni 2009.

Teckningskurs: 2,00 kronor per aktie.

Tilldelning: Tilldelning meddelas genom avräkningsnota som  
beräknas skickas ut omkring den 22 juni 2009.

Likviddag: Enligt instruktion på avräkningsnotan. Observera att  
Aqurat inte drar pengar från Ert VP-konto eller depå. 

0  0  0

Efternamn/Firma Tilltalsnamn Personnummer/Organisationsnummer

Postadress (gata, box e dyl) Telefon dagtid

Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) E-mailadress

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

Viktig information till undertecknad
Aqurat Fondkommission AB (nedan Aqurat) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. I. Finansiella instrument i enskilt erbjudande har inte och avses inte att registreras i något 
annat land än Sverige. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt 
eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land. II. Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för 
finansiella instrument enligt de villkor som gäller för enskilt erbjudande. Ordern omfattas inte av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen. III. Aqurats kunder är kategoriserade som icke 
professionella kunder enligt lagen om värdepappersmarknaden. Vid utförande eller vidarebefordran av order på kundens eget initiativ tillhandahåller Aqurat tjänsten utan att göra en bedömning om tjänsten 
är passande för kunden. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår av den information som upprättats och utgivits i samband med 
enskilt erbjudande. IV. Priset för de finansiella instrument som avses i enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedel. Skatter, courtage eller andra avgifter som kan komma att uppstå påföres eller 
erlägges inte av Aqurat. V. Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med uppdraget eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av Aqurat enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för 
förberedelse och administration av uppdraget. Behandlig av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aqurat eller emittenten samarbetar med. VI. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden 
för enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedel samt av den information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet. VII. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation 
eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln. VIII. Reklamation mot Aqurats utförande av den order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel skall ske 
utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Aqurat gå förlorad. VIIII. Eventuella klagomål med anledning av Aqurats hantering av order 
som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel kan skriftligen ställas till Aqurats klagomålsansvarige på den adress som anges på denna anmälningssedel. X. Vid eventuell tvist med Aqurat 
kan konsumenter också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-783 17 00, www.arn.se. XI. Aqurat följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på 
Aqurats erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.

Undertecknad är medveten om och medger att:
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 vid inlämnandet av 
denna anmälningssedel,

Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel kan inte garanteras,
Informationen på omstående sida 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 informationsmaterialet utgivet av 
styrelsen i Alcaston Exploration AB (publ).

Namn och adressuppgifter    (VAR GOD TEXTA TYDLIGT)


