Teckningspost

Tilldelning och betalning

1 september
till 30 september

4,50 kr per aktie.

Minsta teckningspost är 2.000
aktier, därefter valfritt antal.

Betalning ska ske i enlighet med uppgift på
utskickad avräkningsnota.

Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal aktier i Hubbster Group (publ) till 4,5 kr per aktie:
2.000 aktier (9.000 kr)

10.000 aktier (45.000 kr)

3.000 aktier (13.500 kr)

20.000 aktier (90.000 kr)

5.000 aktier (22.500 kr)

50.000 aktier (225.000 kr)

Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja
anmälningssedeln i det fall anmälan avser ett belopp om EUR 15 000
(ca 145 000,00 kr) eller mer.
Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis
som styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är
fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende.

Annat antal (dock lägst 2.000 aktier)

OBSERVERA ATT OFULLSTÄNDIG ELLER FELAKTIGT IFYLLD ANMÄLNINGSSEDEL LÄMNAS UTAN AVSEENDE
Förnamn/Firma

Efternamn

Person/Org.nr (10 siffror)

OBSERVERA * OBSERVERA

Adress

Postnr

Land (om annat Sverige)
VP-kontonummer *

000

Telefon dagtid
eller

TEXTA TYDLIGT

Ort

E-postadress

Depånummer *

Bank/förvaltare

Ort och datum

Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)

* I det fall depån eller VP-kontot 1. är kopplat till en kapitalförsäkring eller 2. är en IPS eller ISK (investeringssparkonto), gäller särskilda regler vid nyteckning
av aktier. Kontakta er bank/förvaltare och följ dennes instruktioner för hur teckningen ska gå till. Observera att det inte är säkert att just detta värdepapper går
att förvara i någon av dessa depåtyper. Det är tecknarens ansvar att se till att teckning sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.
ANMÄLNINGSSEDELN
SKICKAS VIA POST,
E-MAIL ELLER FAX TILL:

Post
Hubbster Group AB
Taptogatan 6
115 26 Stockholm

E-mail
info@hubbster.se
(underskriven i original,
inskannad eller fotad)

Fax
010-1234567
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Allmän domstol är behörig domstol.
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Anmälningssedel för teckning av aktier i Hubbster Group (publ)
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