
Anmälningssedel för teckning Av units i värmlAnds finAns sverige AB (puBl)

Anmälningssedeln skall skickas till:
Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89 Stockholm
Eller: fax 08-5065 1701
Eller: inscannad via e-post till
emittentservice@aktieinvest.se

Anmälningstid:
Pris per unit:
Tilldelning:

Likviddag:

6 oktober - 26 november (kl 17.00)
7,00 kronor
Avräkningsnota med besked om
tilldelning beräknas skickas den 28 november
Beräknad likviddag är den 3 december

Förvärv sker i enlighet med villkoren som framgår av memorandum utgivet i oktober 2008, av styrelsen för Värmlands
Finans Sverige AB (publ).

Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje potentiell
aktieägare måste göra sina egen bedömning av effekten av dessa risker, av övrig information från memorandum samt
annan tillgänglig information. Memorandumet kan laddas ner från www.varmlandsfinans.se, www.aktieinvest.se och
www.aktietorget.se

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av                                                             stycken units á 7,00 kronor,
teckning kan ske i en eller flera poster om 200 units i Värmlands Finans Sverige AB (publ). Varje unit består av en
nyemitterad B-aktie samt en nyemitterad teckningsoption.

i det fAll tilldelning skett skA de tecknAde AktiernA och teckningoptionernA levererAs till:

  VP-konto

  eller

  Depånummer   Bank/Fondkommissionär

undertecknAd är medveten om, sAmt medger Att:
Anmälan är bindande. Om flera anmälningar från samma fysiska eller juridiska person inkommer, kommer den anmälan med det 
högsta antalet units att beaktas.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal units än anmälan avser eller helt utebli.
Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel.
Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Aktieinvest FK AB att för undertecknads räkning verkställa 
teckning av units enligt de villkor som framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i Värmlands Finans AB (publ) i oktober 2008.

person- och kontAktuppgifter. vAr god textA tydligt med versAler.

Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med 

uppdraget eller som i övrigt registreras i samband därmed 

behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och 

administration av uppdraget. Behandlig av personuppgifter 

kan även ske hos andra företag som Aktieinvest FK AB 

samarbetar med. Aktierna har inte och avses inte att

registreras i något annat land än Sverige. Aktierna kommer 

således inte att erbjudas till försäljning i USA eller Kanada och 

inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt

till någon i USA eller Kanada. Denna anmälningssedel får inte 

distribueras till eller i något annat land där sådan distribution 

(i) förutsätter ytterligare registrerings eller andra åtgärder än 

som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag, förordning 

eller annan bestämmelse i sådant land.

Efternamn/Firma Tilltalsnamn

Postadress (gata, box e dyl)

Postnummer Ort

Ort och datum

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

•

•
•
•
•

0 0 0


