SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL II
Teckning av aktier och teckningsoptioner i DEFLAMO AB (publ)
Teckning utan företrädesrätt

DEFLAMO

Skickas till:
Aktieinvest FK AB
Emittentservice
1 13 89 Stockholm

Teckningstid:
3 – 19 december 2008
Teckningskurs:
2,60 kr

Ett cleantechföretag

Anmälningssedeln skall användas av den som anmäler sig för teckning av aktier och teckningsoptioner
i DEFLAMO AB (publ) utan stöd av teckningsrätter. För att kunna göra en fullgod bedömning av
villkoren i nyemissionen rekommenderas ni att noga läsa igenom det memorandum som utgivits av
styrelsen i DEFLAMO A B i november 2008.

Providing Innovative Environmentally Friendly
Flame Retardant Technology

Enligt villkoren i memorandumet, utgivet av styrelsen i DEFLAMO AB i november 2008, med stöd av
bemyndigande från bolagsstämman den 25 april 2008, tecknar undertecknad härmed utan företrädesrätt
st A-aktier i DEFLAMO AB till emissionskursen 2,60 kr per aktie.

st B-aktier i DEFLAMO AB till emissionskursen 2,60 kr per aktie.
För varje tvåtal tecknade aktier, oavsett serie, tecknas en (1) teckningsoption av serie 2008/2009 berättigande till nyteckning av en (1) aktie av serie
B i DEFLAMO AB. Teckningsoptionerna kommer att levereras efter att emissionen registrerats på Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av
januari 2009.
Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast den 19 december 2008. Observera att anmälan är bindande. Om tilldelning
sker kommer avräkningsnota att utfärdas varvid likvid till emissionskurs 2,60 kronor per aktie skall erläggas senast den dag som anges på
avräkningsnotan. Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga
priset enligt erbjudandet kan den som erhöll tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Den som erhöll
tilldelning av dessa aktier kan vidare få komma att svara för eventuella kostnader relaterade till sådan överlåtelse. Om ni ej tilldelats aktier kommer
någon avisering om detta inte att skickas ut.

Ange till vilket VP-konto eller depå eventuellt tilldelade aktier skall levereras:
VP-konto:

Depånummer:

Förvaltare:

000
Undertecknad är medveten om samt medger att:
•
•
•
•
•
•
•

Anmälan är bindande och endast en anmälan per köpare kommer att beaktas.
Tilldelning kan ske av ett lägre antal aktier än vad som angivits ovan eller helt komma att utebli.
Leverans av aktier till de som tilldelats aktier kommer att ske när betalning erlagts. Teckningsoptionerna levereras efter att emissionen
registrerats på Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av januari 2009.
Inga ändringar eller tillägg får göras i den förtryckta texten i anmälningssedeln.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan hänseende.
Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att undertecknad tagit del av den information som återfinns i memorandum
utgivet av styrelsen i DEFLAMO AB i november 2008.
Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Aktieinvest FK AB att verkställa teckning enligt de villkor som anges i
ovan nämnda memorandum.

Person- och kontaktuppgifter. Var god texta tydligt med VERSALER.
Efternamn/Firma

Tilltalsnamn

Personnummer/Organisationsnummer

Postnummer

Ort

Telefon, dagtid/mobiltelefon

Ort och datum

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

Varken aktierna eller teckningsrätterna i DEFLAMO AB är föremål för notering eller ansökan därom i annat land än Sverige. 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.

Grafisk form: Plucera (www.plucera.se)

Postadress (gata, box)

