
EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER USA ELLER I 
NÅGOT ANNAT LAND I VILKET DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE KRÄVA NÅGON FORM AV ÅTGÄRD ELLER VARA OLAGLIGT. 

Anmälningssedel för teckning av aktier i MaxFAST Properties AB (publ) (556937-5487) (”Bolaget”) 

Teckningskurs:  
Anmälningsperiod: 
Tilldelning: 
Likviddag: 
Courtage: 
Övrigt: 

36 kronor 
2 maj - 3 juni 2016  
Eventuell tilldelning meddelas genom publicering av avräkningsnota på Catellas kundportal 
16 juni 2016
0,45 %
Minsta teckningspost är 26 260 aktier 

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av högst:

aktier i Bolaget till en teckningskurs om 36 kronor per aktie

B. Om tilldelning sker ska aktierna levereras till depå i Catella Bank Filial:

Depånummer: 

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring var vänlig kontakta din förvaltare före teckning av aktier. 

C. Namn och underskrift:

För- och efternamn / Firmanamn: Person- / Organisationsnummer: 

Plats och datum: Telefon: 

Underskrift: Namnförtydligande: 

Undertecknad bekräftar härmed: 

• Bolagets styrelse är bemyndigad och avser att besluta om nyemission av aktier, men att något formellt beslut ännu inte har fattats. Följaktligen finns 
det inte någon garanti för att undertecknad kommer att vara berättigad att teckna aktier och även om dessa beslut fattas garanteras ej att undertecknad 
tilldelas aktier.

• Denna anmälningssedel förutsätter accept av eventuell tilldelning. Ett lägre antal (eller inga) aktier kan komma att tilldelas.
• Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att ändras eller lämnas utan avseende. Den förtryckta texten 

får inte ändras.
• Om det för din räkning saknas likvida medel på din depå i Catella Bank Filial den 10 juni 2016 förloras rätten till tilldelning.
• Jan Klippvik (Catella Bank Filial), eller den som han sätter i sitt ställe, befullmäktigas att för undertecknads räkning godkänna och underteckna de 

handlingar som kan vara nödvändiga för att verkställa teckning av aktier inkluderat till informationsmemorandumet bifogat aktieägaravtal enligt denna 
anmälningssedel.

• Jag har tagit del av Bolagets informationsmemorandum. 

D. Skicka din anmälan till:

med post till:
Catella Bank Filial
Att: Jan Klippvik
Box 2015
103 11 Stockholm

eller med e-post till:
jan.klippvik@catella.se

Viktigt meddelande: 
Inget prospekt enligt lagen om handel med finansiella instrument eller annan erbjudandehandling, enligt 
någon annan svensk eller utländsk lag, kommer att upprättas i samband med emissionen av aktier i 
Bolaget. Emissionen av aktier sker i enlighet med tillämpliga undantag enligt svensk lag. Innebärandes att 
Bolaget inte har en skyldighet att upprätta prospekt, anmäla eller notifiera emissionen till 
Finansinspektionen (eller någon annan utländsk myndighet) eller vidta annan liknande åtgärd. Följaktligen 
kommer Bolaget inte att acceptera anmälningssedlar från personer som kan ålägga Bolaget sådan 
skyldighet. Envar som beslutar sig för att göra en investering bör bilda sig en egen oberoende uppfattning 
av de legala, skatterättsliga, kommersiella och ekonomiska konsekvenser samt andra konsekvenser som en 
sådan investering kan medföra samt förlita sig på sina egna granskningar, analyser och utvärderingar av 
Bolaget och de risker som är förknippade med en investering i Bolaget. Envar bör vidare rådfråga sina 
rådgivare före en sådan investering. Tvist i anledning av denna anmälningssedel skall avgöras av svensk 
domstol med tillämpning av svensk lag, varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans. 
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