Anmälningssedel (I)- Teckning med stöd av teckningsrätter
Teckningstid: 1 dec – 15 december 2009

Skickas eller lämnas till:
Avanza Bank AB
Corporate Finance
Box 1399, Klarabergsgatan 60
111 93 Stockholm Tel: +46 (8) 562 251 20

Teckningskurs: 1,90kronor per aktie
Sista likviddag: 15 december 2009

Om samtliga teckningsrätter (enligt emissionsredovisningen från Euroclear) skall utnyttjas för teckning av aktier
skall betalning ske med den bifogade förtryckta bankgiroavin. Där framgår även ditt unika OCR nr som skall anges
vid betalning. OBS! Då skall denna anmälningssedel EJ användas.
I de fall teckningsrätter har köpts eller överförts, eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det
som framgår av emissionsredovisningen från Euroclear skall utnyttjas för teckning av aktier, skall denna
anmälningssedel användas.
Undertecknad är medveten om och medger att: Anmälan är bindande samt att ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

Anmälningssedeln skall vara Avanza Bank AB tillhanda senast den 15 december 2009 kl. 15.00.
Undertecknad aktieägare anmäler sig härmed enligt villkoren i prospekt utgivet av styrelsen i Accelerator Nordic AB
(”Accelerator”) i november 2009, för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter.

Teckning med stöd av teckningsrätter.

Reservera på undertecknads VP-konto:

0

0 0

teckningsrätter (5 teckningsrätter krävs för en ny aktie) för teckning av

aktier.

Teckning sker genom betalning med …………………………………………… (antalet aktier X 1,90 kronor) kronor enligt
nedanstående bankgiroavi.
Namn- och adressuppgifter. OBS! Obligatoriskt, var vänlig texta.
Efternamn/Firma

Tilltalsnamn

Personnummer/Organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)

Mailadress

Postnummer

Telefon dagtid

Ort

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift (i förekommande fall förmyndare)

Underskrift av eventuell panthavare

Härmed befullmäktigas Avanza Bank AB att verkställa aktieteckningen enligt ovan. Genom undertecknande bekräftas
även att jag tagit del av vad som anges på omstående sida - ”ÖVRIG INFORMATION”.
OBS! Vid betalning via Internet, ange personnummer som OCR-referens
Accelerator Nordic AB (publ) nyemission. (OBS! Obligatoriskt)
VP-konto:

0 0

0

Pers.nr/Org.nr:

Antal teckningsrätter i
Accelerator

Nya aktier
/5

=

Teckningslikvid
per aktie
X 1,90 kronor

Totalt belopp att erlägga
med bifogat inbetalningskort
=

SEK

SISTA TECKNINGS- OCH BETALNINGSDAG 15 dec 2009 KL. 15.00. LIKVID SKALL DÅ VARA ACCELERATOR TILLHANDA

Avanza Bank AB
5430 - 9489

ÖVRIG INFORMATION
Varken aktierna eller teckningsrätterna i Accelerator är föremål för handel eller ansökan om upptagande
till handel 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.

