
Teckning av aktier i Miris Holding AB (publ) 
Teckning med utnyttjande av Teckningsoption: TO 1 

 

 
                                                                                                                                               

 
 
INSÄNDES TILL 

Thenberg & Kinde Fondkommission AB 
Box 2108 
403 12 Göteborg 
Fax: 031-711 22 31 
 
Inscannad sedel sänds till: cr@thenberg.se 
 
 
Villkor 
Anmälan om teckning av aktier med stöd av Teckningsoption: Miris Holding TO1 kan löpande äga rum 
från och med den 3 september 2012 till och med den 28 september 2012. Anmälningssedel och 
betalningen måste senast vara Thenberg Fondkommission tillhanda den 28 september 2012 kl. 17:00. 
1 teckningsoption ger rätt till att teckna 1 ny aktie i Miris Holding AB (publ). Teckningskursen uppgår till 
0,55 kr. 

 

 
Teckning sker mot betalning. Betalningen sker till Thenberg Fondkommssion AB, Bankgiro 447-3542. 
På inbetalningen måste personnummer/orgnr anges som referens. Erhållande av de tecknade 
aktierna beräknas ske i början på oktober.  
 
 
 
 

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 
 
Härmed tecknar jag/vi det antal aktier i Miris Holding AB (publ) som anges nedan enligt villkor i 
beslut fattat av styrelsen för Miris med stöd av bemyndigande från bolagstämma den 20 maj 
2011. 
 
Antal utnyttjade teckningsoptioner     =     Antal aktier som tecknas    Multiplicerat med teckningskurs  =  Kontant betalning 

 
                          

 
 

Teckningsoptionerna finns på följande konto: 
 

VP-konto:        
 
OBS: Teckningsoptionsägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat, tecknar enligt instruktion från sin bank eller annan 

förvaltare.  

 
 
Undertecknad är medveten om att anmälan är bindande och befullmäktigar Thenberg & Kinde Fondkommission AB att 
verkställa teckning enligt villkor i prospekt daterad maj 2011, 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. Endast en anmälningssedel per tecknare 
kommer att beaktas. OBS! Om teckningen avser mer än 150 000 kr skall giltig kopia på ID-handling bifogas för att 
anmälningssedeln skall vara giltig. För juridisk person skall istället registeringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på 
firmatecknarens ID-handling bifogas. 
 

Efternamn/Ev.Företagsnamn                 Tilltalsnamn 
 
 

Personnr/Org.nr 

 VAR GOD TEXTA! 

Adress 
 

Postnr                                          Ort 
 

Telefon dagtid 

E-post 
 

Ort, datum  
 

Underskrift av tecknare 

 

x 0,55 kr 

Teckningstid: 3 – 28 september 2012 

 

Teckningskurs: 0,55 kr per aktie 


