Intresseanmälan till teckning av aktier i
Runway Safe Sweden AB
Teckningsnr:
Härmed inbjuds ni, i enlighet med nedan
angivna villkor, utgivet av styrelsen för
Runway Safe Sweden AB, org nr 556964-5764,
att teckna aktier i Runway Safe Sweden AB

Är lika med egna
organisationsnummret
___________--______

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av:
__________ aktier för 20 kr per aktie vilket motsvarar totalt ______________kronor.
Företrädesemission om totalt 16.000.000 kronor i Runway Safe Sweden AB får ske till ett lägsta pris om
5 000 kronor, vilket motsvarar 250 B-aktier. Aktieägare kan teckna valfritt antal aktier överstigande 250
B-aktier. Efter inskickad anmälan kommer bevis om tilldelning från bolagets styrelse (via mail) över det
antalet aktier som tecknaren får teckna och då förbinder sig tecknaren att inom tre bankdagar inbetala
likvid enligt ovan.
Om teckningen avser 140.000 kronor eller mer ska vidimerad kopia på giltig ID-handling
bifogas denna intresseanmälan. För juridisk person ska registreringsbevis som styrker
firmateckningen samt kopia på firmatecknarens ID-handling bifogas.
Anmälan skickas till:
Teckningstid: från onsdagen den 18 maj 2016 till och med onsdagen den 15 juni 2016.
Betalning för tilldelade aktier skall ske inom tre bankdagar efter det att bolagets styrelse
meddelat tilldelning enligt ovan. Betalning sker på Bankgiro 716-4270 eller:
Runway Safe Sweden AB
Asksättervägen,
SWIFT/BIC:
DABASESX
Ängsstugan 1,
IBAN:
SE83 1200 0000 0125 5034 8222
585 97 LINKÖPING
Clearingnumber:
1255
Bank account nr:
0348222
Name of the Bank:
Danske Bank, Box 711116, 103 87 Stockholm
allra helst maila till
investor@runwaysafe.com
Teckning är fullgjord först då full likvid är erlagd på emissionskonto avseende tecknat
antal aktier. Anmälan är bindande. Emission gäller utifrån att erbjudandet är beslutat
vid Runway Safe Sweden AB ordinarie bolagsstämma juni 2015. Styrelsen erhöll
bemyndigande vid stämman att genomföra emission om sammanlagt 16.000.000 kronor.
Genom denna anmälan har undertecknad accepterat villkoren i emissionen.
(Obligatoriska, vänligen texta)
Organisationsnr juridisk person (10 siffror)
Personnummer privatpersoner (12 siffror)
Depånummer

Depåinstitut

För- och efternamn alternativt firmanamn
Kontaktperson (för firma)
Postadress
Postnr

Ort

E-post
Telefon dagtid
Mobiltelefon
Ort och datum
Underskrift av tecknare (i förekommande fall firmatecknare)

Namnförtydligande

Härmed befullmäktigas styrelsen för
Runway Safe Sweden AB att verkställa
teckning enligt de villkor som angivits i
ovan angivna villkor.
Undertecknad har tagit del av informationsmemorandum bifogat till denna intresseanmälan och är
medveten om samt bekräftar att:
• Anmälan är bindande samt att endast en anmälingssedel per tecknare kommer att beaktas
• Genom undertecknande av denna anmälningssedel
befullmäktigas styrelsen i Runway Safe Sweden AB
att för undertecknads räkning verkställa teckning av
aktier enligt villkoren i ovan nämnda informationsmemorandum
• Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i
denna anmälningssedel
• Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan
komma att lämnas utan avseende
• Runway Safe Sweden AB ansvarar ej för tekniska fel
eller fel i telekommunikation- eller posthantering i
samband med inlämnande av anmälningssedel
• Införandet av de nya aktieägarna i aktieboken
kommer ske efter det att betalning erlagts och de
emitterade aktierna registrerats hos bolagsverket.
Erbjudandet enligt informationsmemorandumet
riktar sig enbart till den begränsade krets av utvalda
företag och privatpersoner som bolaget direkt har
distribuerat informationsmemorandumet till. Under
inga omständigheter riktar sig erbjudandet till sådana
personer vars deltagande förutsätter ytterliggare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som
följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier
i strid med ovanstående kan komma att anses vara
ogiltig.
* Frågor om bolaget kan ställas till Investment
Manager Jan Rejdnell , 0708-14 44 00 alt.
jan@delecta.se.

