SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL 2
Förvärv utan inköpsrätt (SR)

Förvärv av aktier i A+ Science Holding AB (publ)
Förvärv utan stöd av inköpsrätt (SR)
Acceptfrist: 9 – 28 september 2009

Skickas till:
Aktieinvest FK AB
Ärende: A+ Science Holding AB (publ)
Emittentservice
113 89 Stockholm

Köpeskilling: 1 krona per aktie

Denna anmälningssedel skall användas av den som anmäler sig för förvärv av aktier utan stöd av inköpsrätter (SR).
Inför anmälan om förvärv av aktier rekommenderas ni att noga läsa igenom ”Villkor, anvisningar och övrig information om erbjudandet” och
”Informationsmemorandum”, vilka handlingar finns tillgängliga på Vita Nova Ventures AB (publ)s hemsida: www.vnv.se samt på
Aktieinvest FK AB:s hemsida: www.aktieinvest.se.

Härmed förvärvar jag/vi, utan stöd av inköpsrätt (SR), det antal aktier i A+ Science Holding AB (publ) som anges nedan för en köpeskilling
om en krona per aktie och i övrigt på de villkor som framgår av beslut fattat på extra bolagsstämma i Vita Nova Ventures AB (publ) den 31
augusti 2009 och handlingen ”Villkor, anvisningar och övrig information om erbjudandet”.
Antal aktier som förvärvas:

Aktier som eventuellt kan komma att överlåtas till mig pga. denna anmälan skall levereras till:
VP-konto:

Depånummer:

Förvaltare:

Undertecknad är medveten om att denna anmälan är bindande, att ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att
ändras av Aktieinvest FK AB eller lämnas utan avseende, att endast en anmälan per person kommer att beaktas, att undertecknad inte är
garanterad förvärv av någon aktie med stöd av denna anmälan. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att undertecknad har
tagit del av den information som återfinns i ”Villkor, anvisningar och övrig information om erbjudandet” och ”Informationsmemorandum”.
Härmed befullmäktigas Aktieinvest FK AB att vidta de åtgärder som behövs för verkställande av förvärv enligt ovan.
Personnummer/Organisationsnummer

Telefon dagtid

Efternamn/Firma

Tilltalsnamn

Postadress (gata, box )
Postnummer

Ort

Ort och datum
Undertecknas av ägare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Personuppgifter som
aktieägaren lämnar i
samband med uppdraget eller
som i övrigt registreras i
samband därmed behandlas
av Aktieinvest FK AB för
förberedelse och
administration av uppdraget.
Behandlig av
personuppgifter kan även ske
hos andra företag som
Aktieinvest FK AB
samarbetar med.

Varken aktierna i A+ Science Holding AB (publ) eller inköpsrätterna (SR) är föremål för notering eller ansökan därom 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.

Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast den 28 september 2009.
Besked om förvärv av aktier utan stöd av inköpsrätt (SR) lämnas genom översändande av avräkningsnota omkring den 5 oktober 2005. Något
meddelande skickas inte till dem som inte äger förvärva aktier. Betalning för aktier som förvärvas utan stöd av inköpsrätt (SR) skall betalas
kontant senast den dag som anges på avräkningsnotan. Om betalning för aktier inte erläggs i tid kan aktierna överlåtas till annan intressent.

