Anmälningssedel utan företräde
för teckning av aktier med vidhängande Teckningsoption
i Eurovip Group AB

Insändes till:
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Emissioner, Eurovip Group
Box 2108
403 12 Göteborg
Fax: 031-711 22 31

Denna anmälningssedel skall användas av Dig som antingen är tidigare aktieägare i Eurovip Group AB och vill teckna utöver din
företrädesrätt eller för dig som inte tidigare är aktieägare i Eurovip Group AB.

Teckningstid:
Teckningskurs:
Poster:

28 november – 15 december 2008
1 kr per aktie med vidhängande TO (teckningsoption)
Aktier tecknas i poster om 5 000 aktier (5 000 kr per post)

Anmälan skall vara Thenberg & Kinde Fondkommission AB tillhanda senast den 15 december 2008, kl. 17.00. Se adress ovan.

Undertecknad anmäler sig härmed, enligt villkor i erbjudande daterat december 2008, för teckning
av

st. aktier med vidhängande teckningsoption i Eurovip Group AB. Aktier tecknas i poster om 5 000 aktier eller ett

större antal i multiplar om 5 000 aktier. Notera att teckningsoptionerna kommer att bokas ut när BTA:erna omvandlas till aktier. De som
säljer sina BTA:er säljer även rätten till teckningsoptionen.

Undertecknad var aktieägare i Eurovip Group AB på avstämningsdagen den 21 november 2008

Ja

Nej

Om ja, antalet aktier i Eurovip Group AB registrerade på avstämningsdagen:

st

Tilldelade värdepapper skall betalas kontant enligt anvisningar på avräkningsnota som kommer att sändas ut till de som erhållit
tilldelning efter teckningstidens utgång. Värdepapperna kommer därefter att registreras hos VPC. Tilldelning sker genom styrelsens beslut.

Värdepapper skall registreras på följande VP-konto alternativt på depå hos bank eller fondkommissionär (endast ett alternativ):

VP:

0 0 0

_-_ _ _ _-_ _ _ _

eller

…………………………hos…………………………………………
Depånummer

Bank eller Fondkommissionär

Undertecknad är medveten om att anmälan är bindande och befullmäktigar Thenberg & Kinde Fondkommission AB att verkställa teckning
enligt villkor i Eurovip Groups prospekt daterat december 2008. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas
utan avseende.
Namn/Firma
Personnummer/Organisationsnummer

Postadress

Postnummer och ort

E-post

Telefon dagtid

Ort och datum

Underskrift av tecknare (i förekommande fall förmyndare)

