Anmälningssedel för teckning av aktier i Green Ideas Group AB
Skickas till:
Green Ideas Group AB
c/o Abelco Investment Group AB
Box 55979
102 16 Stockholm
Alternativt till:
E-post: emission@abelco.se
(inscannad anmälningssedel)

Teckningstid:

3 september – 14 september 2018.

Teckningskurs:

0,27 SEK per aktie. (Minsta teckningspost är 20 000 aktier)
Totalt emissionsbelopp är begränsat till 2 000 000 SEK.

Tilldelning och
betalning:

Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av
avräkningsnota som skickas till nedan ifylld adress.

OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå baserat på denna anmälningssedel.

Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälnings-sedeln i det fall anmälan avser ett belopp om EUR 15 000 (ca 150 000 SEK) eller mer. Om anmälan avser juridisk
person skall även ett registreringsbevis som styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende.

För verksamhetsinformation kontakta Geir Langeland, CEO Green Ideas Group AB, +47 934 80 044
För emissionsinformation, kontakta Henrik Sundewall, CEO Abelco Inv. Group AB, +46 (0)768 77 00 00
Följande anmälningssedel ska användas vid intresse av att förvärva aktier i Green Ideas Group AB, org nr 559134-6696, (under namnändring
och som efter genomförd apportemission av norska Green Ideas AS kommer äga 100% av röster och kapital i Green Ideas AS med helägt
dotterbolag i Turkiet).
Anmälningssedeln skall vara Green Ideas Group AB tillhanda senast den 14 september 2018. Endast en anmälningssedel per tecknare
kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan
komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning skall ske i enlighet med anvisningarna på denna.
Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra (4) bankdagar därefter. De
som inte tilldelats några aktier erhåller ingen avräkningsnota.
Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av följande aktier i Green Ideas Group AB till en kurs om 0,27 SEK per aktie (minsta
teckningspost är 20 000 aktier vilket motsvarar 5 400 SEK och därefter sker teckning i valfritt antal aktier) med en maximalt
emissionsbelopp om 2 000 000 SEK:
Antal aktier:

st aktier i Green Ideas Group AB (under bildande) till teckningskursen 0,27 SEK per aktie.
Minsta teckningspost är 20 000 aktier (motsvarande 5 400 SEK)

VP-konto eller depå dit tilldelade aktier ska levereras (OBS! Ange endast ett (1) alternativ):
VP-Konto/Servicekonto

0

0

0

0

Depånummer

Bank/förvaltare

Observera att om du har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto
(KF), måste du kontrollera med din bank/förvaltare, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras i
samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA TYDLIGT):
Förnamn

Efternamn / firma

Gatuadress, box eller motsvarande

Postnummer

Ort och datum

Ort

Person-/Organisationsnummer

Telefon dagtid / mobiltelefon

E-post

Önskar avräkningsnota via e-post

Undertecknas av tecknare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att jag har tagit del av tillgänglig information lämnad från Green Ideas Group AB;
Att jag har förstått riskerna som är förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln;
Att tecknade aktier registreras i aktiebok hållen av Green Ideas Group AB intill dess att samtliga aktier registreras digitalt hos Euroclear Sweden AB;
Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Green Ideas Group AB och tecknaren avseende denna teckning;
Att jag är medveten om att Green Ideas Group AB inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknare för;
Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya
Zeeland, Japan eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt;
Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen;
Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigar Green Ideas Group AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier
enligt de villkor som framgår a) denna anmälningssedel, och b) den information som tillgängliggjorts av Green Ideas Group AB 2018;
Att inga tillägg eller ändringar får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel;
Att tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel inte kan garanteras.

OBS! Skatteverket medger s.k. investeraravdrag vid teckning av aktier i bolag såsom Green Ideas Group AB. Vänligen läs mer på www.skatteverket.se

