Anmälningssedel
Anmälan om nyteckning av aktier i Enjoy Group AB (publ) med stöd
av teckningsoptioner 2009/2010
Nyteckning av aktier i Enjoy Group AB (publ) med stöd av teckningsoptioner 2009/2010 i enligt med villkor i
memorandumet daterat maj 2009. Teckningskurs är 1 SEK per aktie. I det fall innehavarens teckningsoptioner är
förvaltarregistrerade (dvs. de ligger i en depå) måste innehavaren vända sig till sin bank eller fondkommissionär och
ge dem uppdraget att anmäla nyteckning. I enlighet med villkoren verkställs nyteckning vid utgången av varje
kalenderkvartal. Inlösens tillfällen är 30 september 2009, 30 december 2009, 31 mars 2010 samt sista inlösen den 30
juni 2010. I övrigt hänvisas till de fullständiga villkoren som framgår av ovannämnda memorandum.
Anmälningssedeln skall vara Thenberg & Kinde Fondkommision AB tillhanda senast kl 17.00 den sista bankdagen i
kalenderkvartalet.
Blanketten skickas till:
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Emissioner
Box 2108
403 12 Göteborg
Fax: 031-711 22 31

Antal teckningsoptioner som skall inlösas:

....ger antalet aktier som skall tecknas....

....multiplicerat med SEK 1......

X1

....ger likvid att erlägga:
Betalning sker till Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Bankgiro 353-9152. På inbetalningen
måste det anges personnummer/orgnr som referens.
VP-konto på vilket de teckningsoptioner som skall lösas in förvaras:

0

0

0

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Undertecknad är medveten om att anmälan är bindande och befullmäktigar Thenberg & Kinde Fondkommission AB att verkställa teckning enligt
villkor i Memorandumet daterat maj 2009, om att inget kundförhållande uppstår mellan mig som tecknare och Thenberg & Kinde
Fondkommission AB genom denna teckning samt om att Thenberg & Kinde Fondkommission AB inte gör någon bedömning av om Er teckning
av aktier passar Er eller den Ni tecknar för. Tecknade aktier skall inregistreras på ovan angivet VP-konto.
Namn/Firma

Personnummer/Organisationsnummer

Postadress

Postnummer och ort

E-post

Telefon dagtid

Ort och datum

Underskrift av tecknare (i förekommande fall förmyndare)

