
Anmälningssedel för teckning av aktier 
med stöd av teckningsoptioner

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

Denna anmälningssedel skall användas för anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 1 i Swede Resources AB (publ).  
Teckningsoptionerna gavs ut efter beslut från extra bolagsstämma den 9 maj 2008. Innehav av en (1) teckningsoption berättigar till teckning av en  
(1) aktie av serie B i Swede Resources AB (publ) till en emissionskurs om 3,25 SEK per aktie.

Observera att anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedel och samtidig  
betalning skall vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00 den 30 juni 2009. Se betalningsinstruktion nedan.

Observera att anmälan om teckning av aktier genom denna anmälningssedel endast kan göras av innehavaren av teckningsoptioner registrerade på  
VP-konto (direktregistrerat innehav). Anmälan om teckning av aktier med stöd av förvaltarregistrerat innehav av teckningsoptioner skall ske genom  
respektive kontoförande institut, bank eller fondkommissionär.

Undertecknad anmäler sig härmed, genom samtidig betalning, för teckning av aktier av serie B i Swede Resources AB (publ) genom utnyttjande av  
nedan angivna teckningsoptioner. Härmed befullmäktigas Aqarat Fondkommission AB, eller den som den sätter i sitt ställe, att för undertecknads  
räkning teckna aktier enligt följande.

Undertecknad anmäler sig härmed enligt nedan:

       
 

Ovan angivna teckningsoptioner finns registrerade på följande VP-konto:
           

            
 
           

Observera att erläggande av likvid enligt ovan skall ske i samband med att anmälningssedeln skickas till Aqurat Fondkommission AB genom inbetalning till 
bankgiro 273-4523 eller till bankkonto 3266 17 11163 i Nordea. Vid betalning skall anges person-/organisationsnummer, VP-kontonummer samt antal 
teckningsoptioner som anmäls för utnyttjande.

Namn och adressuppgifter    (VAR GOD TEXTA TYDLIGT)

Teckningskurs: 3,25 kr per aktie

Sista dag för teckning och betalning: 30 juni 2009

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)

Genom utnyttjande av följande antal teckningsoptioner: Information gällande teckning
Det krävs en (1) teckningsoption för att teckna  
en (1) aktie till en kurs om 3,25 kronor per aktie.

Exempel
Genom utnyttjande av:  100 st teckningsoptioner
Tecknas: 100 st aktier (100 / 1)
Belopp: 325,00 kronor (100 x 3,25)

Tecknas följande antal aktier:

Belopp att betala:


