Anmälningssedel för teckning av aktier i LYYN AB (Publ.)
Erbjudandet i sammandrag:
Teckningstid:
19 maj - 3 juni 2010

Teckningspost:
Minsta post är 2500 aktier

Antal aktier före emission:
19 498 500 st

Teckningskurs:
1,75 kronor per aktie

Värdering:
34 MSEK (Pre-money)

Antal aktier i erbjudandet:
5 500 000 st

Betalning:
Likvid skall erläggas 11 juni 2010

Listning på AktieTorget:
Första dag för handel med
aktien på AktieTorget beräknas
till den 8 juli 2010.

Teckning sker i enlighet med villkoren i memorandumet utgivet i maj 2010 av styrelsen för Lyyn AB. Vid en bedömning av
bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje potentiell aktieägare måste göra sin
egen bedömning av effekten av dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta
erbjudande. Memorandum kan laddas ner från www.lyyn.com och www.aktietorget.se. Anmälan är bindande!

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:
stycken aktier i Lyyn AB (publ) till ovan angiven kurs.
Teckning sker i poster om 2 500 aktier

Antal aktier

I de fall tilldelning skett ska de tecknade aktierna levereras till:
VP-konto/service konto

Bank/förvaltare

000

Eller
Depånummer

Bank/förvaltare

Observera att om depån är kopplad till kapitalförsäkring skall teckningen av aktier gå via förvaltare.

Namn och adressuppgifter (Vänligen texta tydligt)
För och Efternamn / Firmanamn

Person- / Organisationsnummer

Postadress (gata, box, e dyl)

Epostadress

Postnummer

Land

Ort

Ort och datum

Telefonnummer

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

Anmälningssedeln skall vara LYYN tillhanda senast 3 juni 2010 klockan 16.00, genom ett av följande alternativ:
a) Brev:		
b) Fax:		
a) Epost:		
LYYN AB
046-286 57 99
invest@lyyn.com
Forskningsbyn Ideon
(inskannad signerad
223 70 LUND
anmälningssedel)
Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:
· All information i memorandum har
tagits del av och accepteras;
· Anmälan är bindande;
· Endast en anmälningssedel från samma
fysiska eller juridiska person beaktas;
· Inga ändringar eller tillägg får göras i

förtryckt text i denna anmälningssedel;
· VP-konto eller depå/förvaltare måste
vara öppnat vid inlämnandet av denna
anmälningssedel;
· Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld
anmälningssedel inte kan garanteras;

· Genom undertecknande av denna
anmälningssedel befullmäktigast
LYYN AB, att för undertecknads räkning
verkställa teckning av aktier som
framgår av memorandumet utgivet av
styrelsen i LYYN AB (publ) i maj 2010.

