Teckningssedel
Anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt i Ironroad AB (publ).
Insändes till: Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm, Fax: 08-506 517 01
Anmälningstid: 27 november – 11 december 2009
Undertecknad befullmäktigar härmed Aktieinvest FK AB att för min/vår räkning, enligt villkor i informationsmemorandum utgivet av styrelsen för Ironroad AB (publ) i november 2009, teckna:
		
st aktier i Ironroad AB (publ) till teckningskursen 11 kr per aktie.
Minsta teckningspost är 400 aktier och teckning ska ske i intervaller om 400 aktier.
Observera att anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas.
Aktierna ska placeras på nedanstående depå eller värdepapperskonto:
Depånummer					

Bank / Fondkommissionär

VP-konto						

Person- / Organisationsnummer

Efternamn / Firma 					

Förnamn

Utdelningsadress					

Postnummer och ort

Telefon dagtid					

E-postadress

Ort och datum 					

Underskrift

Erbjudandet i sammandrag
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 700 000 aktier och
lägst 350 000 aktier, vilket motsvarar högst 7 700 000 kronor
och lägst 3 850 000 kronor.
Teckningskurs: 11 kr per aktie.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 400 aktier.
Teckningstid: 27 november – 11 december 2009.
Teckning: Genom påteckning och insändning av tecknings
anmälan till Aktieinvest FK AB.
Tilldelning: Tilldelning beslutas av styrelsen för Ironroad i
enlighet med fördelningsprinciper angivna i informations

memorandum. Meddelande om antalet tilldelade aktier beräknas
utsändas den 14 december 2009. Meddelande sänds endast till
dem som erhållit tilldelning.
Likvid: Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktion på
avräkningsnotan.
Garantiåtaganden: Ironroad har erhållit garantiåtaganden om
3 850 000 kr, dvs halva emissionen är redan garanterad.
Handel i aktien: Aktien kommer att tas upp till handel på
Aktietorget. Första handelsdag beräknas till den 11 januari 2010.

Hänvisning till memorandum
Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för Ironroad AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med
bolaget och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas.
Memorandumet för Ironroad AB (publ) finns tillgängligt för nedladdning på www.ironroad.com.

