Anmälan till köp av aktier i
Originalbagarn AB
Härmed inbjuds ni, i enlighet med villkor
nedan angivna, utgivet av de tre
huvudägarna för Orginalbagarn AB,
org nr 556205-8890, att köpa aktier i
Orginalbagarn AB

Teckningsnr:

Är lika med egna person-/
organisationsnummret
___________--______

Undertecknad anmäler sig härmed för köp av aktier från någon av huvudägarna i Originalbagarn AB;
Original Owner, Nynäsbageriets Intressenter AB eller Gary Börjesson av:
.........................aktier ...........................SEK i nyemission i Orginalbagarn AB till ett pris pris per
B-aktie 5,50 SEK. Minimum antal aktier är 1 900 aktier vilket innebär minimum 10.450 SEK .
Varje köpare kan teckna ﬂer poster/aktier i rater om 1.900 aktier.
Jag/vi kommer inom tre bankdagar att inbetala likvid enligt ovan.
Anmälan skickas till:
Om köp avser 140 000 SEK eller mer ska vidimerad kopiapå giltig ID-handling
bifogas. För juridisk person ska registreringsbevis som styrker ﬁrmateckningen, samt kopia
Delecta Financial
på ﬁrmatecknarns ID-handling bifogas.
Events AB
Anmälningstid: 2016-10-02 till 2016-10-15
Anmälan måste vara huvudägarna till handa via bolaget senast 2016-10-16 kl 20.00.
Slottsstigen 1,
722 11 Västerås
Betalning för tilldelade aktier skall ske inom tre (3) bankdagar efter det att ifylld blankett
är inskickad. Betalning sker på Bankgiro 5146-9039
allra helst maila till
Teckning är fullgjord först då full likvid är erlagd på klientmedelskonto hos hudvudägaren jan@delecta.se
Original Owners AB, avseende köp av antalet aktier. Denna anmälan är vid undertecknandet juridiskt bindande. Något beslut behöver ej inväntas. Köpare får tillbaka signerad
avräkningsnota när rätt likvid ﬁnns på kontot. Aktierna överförs då direkt till nya ägarna i
aktieboken.
(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

Undertecknad har tagit del av ovan angivna villkor och
är medveten om samt bekräftar att:
• Anmälan är bindande samt att endast en anmälingssedel per köpare kommer att beaktas
• Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i
denna teckninsgssedel
• Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningssedel kan
komma att lämnas utan avseende
• Huvudägarna i Originalbagarn AB ansvarar ej för
tekniska fel, fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnande av tecknings-sedeln
• Införandet av de nya aktieägarna i aktieboken kommer ske omedelbart efter det att betalning erlagts på
angivet bankgiro och avräkninsgnota blir utsänd

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

Namnförtydligande

* Frågor om bolaget kan ställas till VD Magnus
Norbäck, 070-220 88 35 alternativt magnus.
norback@originalbagarn.se.

