Villkor och anvisningar
Inbjudan till teckning i företrädesemission
Härmed inbjuds aktieägarna i Community Entertainment Svenska AB (publ) (nedan ”Community
Entertainment” eller ”Bolaget”), i enlighet med villkoren i detta Prospekt, att för varje niotal per
avstämningsdagen den 2 april 2009 innehavd aktie i Community Entertainment AB (publ) teckna en
(1) nyemitterad aktie till kursen 0,05 kronor.
Emissionen, omfattande en företrädesemission av högst 26 559 550 st aktier, har beslutats av styrelsen
i Community Entertainment den 18 februari 2009, beslutet har i efterhand godkänts av årsstämman
den 26 mars 2009.
Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 2 april 2009 är aktieägare i Community Entertainment äger
företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen i relation till tidigare innehav.
Teckningsrätter
Aktieägare i Bolaget erhåller för varje (1) innehavd aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs nio (9)
teckningsrätter för att teckna en (1) nyemitterad aktie.
Teckningskurs
Teckningskursen är 0,05 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (tidigare med firma VPC AB, nedan ”Euroclear”) för rätt
till deltagande i emissionen är den 2 april 2009. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till
deltagande i emissionen är den 30 mars 2009. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till
deltagande i emissionen är den 31 mars 2009.
Teckningstid
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med den 6 april 2009 till
och med den 21 april 2009. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och
förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VPkonto utan avisering från Euroclear.
Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden från och med den 6 april
2009 till och med den 16 april 2009. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger
förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter
skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär.
Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 2 april 2009 är
registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller informationsmaterial,
förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi samt särskild anmälningssedel.
Informationsmaterialet kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, Aqurat
Fondkommissions hemsida samt Aktietorgets hemsida för nerladdning. I det fall. Av den förtryckta
emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i
anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon
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emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter
på aktieägares VP-konto utsändes ej.
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Community Entertainment är förvaltarregistrerade hos bank eller
annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning skall istället ske i
enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 21 april
2009. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas
emissionsredovisningen, eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda
anmälningssedeln enligt följande alternativ:
1) Inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den
förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild
anmälningssedel skall då ej användas. Observera att teckning är bindande.
2) Särskild anmälningssedel
I de fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissions-redovisningen
utnyttjas för teckning, t ex genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, skall den särskilda
anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på
anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för
samt belopp att betala. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Om betalning
sker på annat sätt skall anmälningssedelns nummer anges som referens. Ofullständig eller felaktigt
ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission på nedanstående telefonnummer.
Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Aqurat
Fondkommission tillhanda senast klockan 16.00 den 21 april 2009. Observera att teckning är
bindande.
Community Entertainment Svenska AB
c/o Aqurat Fondkommission AB
Box 702
182 17 Danderyd
Fax 08-544 987 59
Tfn 08–544 987 55
Teckning utan företrädesrätt
För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas äger styrelsen rätt att inom ramen för emissionens
högsta belopp bestämma om tilldelning av de aktier som tecknats utan företrädesrätt. Teckning av aktier
utan företrädesrätt skall ske under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Intresseanmälan
om att förvärva aktier utan företrädesrätt kan göras på anmälningssedeln utan företrädesrätt som
medföljer kortversionen av memorandumet. Anmälningssedeln skall vara Aqurat Fondkommission AB
tillhanda senast kl. 16 00 den 21 april 2009. Denna anmälan är bindande. Besked om eventuell
tilldelning av aktier utan företrädesrätt lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i
enlighet med anvisningarna på denna. Något meddelande utgår inte till dem som inte erhållit tilldelning.
.
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Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till
Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.
Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär
några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att
inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är
bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
Handel i BTA
Handel i BTA kommer att ske på Aktietorget från den 6 april 2009 till och med att emissionen
registrerats hos Bolagsverket.
Leverans av aktier
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under slutet av maj månad 2009,
ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.
Utdelning
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med
räkenskapsåret 2009.
Handel på Aktietorget
Aktierna i Community Entertainment Svenska AB (publ) är upptagna till handel på AktieTorgets
handelslista. Aktierna som emitteras i nyemissionen avses att tas upp till handel omedelbart efter
registrering av nyemissionen. Information om när handeln i de nya aktierna inleds, kommer att lämnas
via ett pressmeddelande innan handeln påbörjas.
Handelsbeteckningen är CEAB. Community Entertainment Svenska AB:s akties ISIN-kod är
SE0000707283. En handelspost uppgår till 100 000 aktier.
Offentliggörande av utfallet i emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats den 21 april 2009, kommer Bolaget att offentliggöra
utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas
tillgängligt på Bolagets hemsida.
Förlängning av erbjudandet
Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden för erbjudandet.
Aktietorget
AktieTorget är ett värdepappersinstitut och har Finansinspektionens tillstånd att driva handel med
värdepapper utifrån det regelverk som gäller MTF. Genom avtal med OMX Nordiska Börs använder
AktieTorget fondbörsens handelssystem SAXESS. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier
som är noterade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekursen från
bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med
finansiell information. Aktiekurserna finns även att följa på Text-TV och i dagstidningarna.
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