Särskild anmälningssedel ( II ) - Teckning utan stöd av unit-rätter
Anmälan insändes i original och skall vara
Avanza Bank AB tillhanda senast den
11 december 2008 kl. 15.00. Anmälan skickas till:

Teckningskurs: 8,83 SEK per unit
Teckningstid: 27 nov – 11 dec 2008
Betalning:
Enligt anvisning på
avräkningsnota

Avanza Bank AB
Corporate Finance, Box 1399
111 93 Stockholm
Undertecknad aktieägare anmäler sig härmed enligt villkor i prospekt utgivet av styrelsen i Accelerator Nordic
AB (”Accelerator”) i november 2008, för teckning av units utan företrädesrätt. Anmälan att teckna units är
bindande. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av
avräkningsnota. Något meddelande utgår inte till dem som ej erhållit tilldelning. Önskat antal units att teckna
ifylles i nedanstående ruta.
units i Accelerator till en
kurs av 8,83 SEK per unit

.

Units skall levereras antingen till VP-konto:

0

0

0

eller till depå hos förvaltare:
Depånummer

Bank eller fondkommissionär

Unit som tecknas utan företräde skall betalas kontant enligt anvisningar på avräkningsnota, vilken
beräknas sändas ut omkring den 16 december 2008. Observera att vid eventuell tilldelning, måste ni själv
informera Er bank/fondkommissionär om att likvid skall erläggas enligt anvisning. Härmed befullmäktigas
Avanza Bank AB att verkställa unit-teckning enligt ovan. Genom undertecknande bekräftas att jag tagit del av
vad som anges på omstående sida under ÖVRIG INFORMATION
Ifylles av tecknaren (skriv tydligt, texta gärna)
Personnummer/Organisationsnummer

Efternamn/Firma

Telefon dagtid

Tilltalsnamn

Avanzas anteckningar

Adress (gata, box eller dyl
Postnummer

Ortnamn

Ort och datum.
Underskrift (i förekommande fall förmyndares eller behörig firmatecknares underskrift)

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

ÖVRIG INFORMATION
Varken units eller unit-rätterna i Accelerator Nordic AB (publ) 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.

