
Anmälan till teckning av 
B-aktier och teckningsoptioner 
Star Vault AB (publ) 

Insändes per post, fax eller
inscannad via e-post till:
Star Vault AB
Stadiongatan 60
217 62 Malmö
Fax: 040-13 61 51
E-post: nyemission@starvault.se

Teckningssedel måste vara Star Vault tillhanda senast kl. 17.00 den 21 maj 2008.

Härmed inbjuds Ni att teckna B-aktier och teckningsoptioner i Star Vault AB. Minsta teckningspost är 2 000 B-
aktier. Teckning skall ske i intervaller om 2 000 B-aktier. För varje tilldelad B-aktie erhålles vederlagsfritt en (1) 
teckningsoption.

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av

....................... st B-aktier och teckningsoptioner i Star Vault AB. Pris 0,90 kronor per B-aktie medan 
teckningsoptioner erhålles vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Tilldelade B-aktier skall betalas enligt instruktionen på avräkningsnotan som kommer att sändas ut den 
23 maj 2008 med likviddag den 30 maj 2008.

I det fall undertecknad erhåller tilldelning av B-aktier och teckningsoptioner, önskas de insatta på nedanstående 
VP-konto eller depå:

VP-konto:....................................................    eller

Depå:.........................................................     hos     ......................................................... 
    (bank/fondkommissionär)

Undertecknad är medveten om, samt medger att:
• Anmälan är bindande. Endast en teckningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade 

teckningssedlar gäller den till bolaget senast inkomna;
• VP-konto eller depå hos bank/fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av teckningssedeln;
• Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna teckningssedel;
• Ofullständigt eller felaktigt ifylld teckningssedel kan komma att lämnas utan avseende;
• Leverans av B-aktier och teckningsoptioner till dem som tilldelats B-aktier och teckningsoptioner kommer att ske när
  betalning erlagts; 
• Leverans av B-aktier och teckningsoptioner beräknas påbörjas den 17 juni 2008;
• Kopia av bolagsordningen samt kompletta villkor för emissionen hålls tillgänglig på bolagets kontor;
• Förvärv sker i enlighet med villkor angivna i offentliggjort memorandum i maj 2008, av styrelsen i Star Vault AB.

Ja, undertecknad var på avstämningsdagen den 2 maj 2008 innehavare av aktier i Star Vault AB.

Person- och kontaktuppgifter. Var god texta tydligt med VERSALER.

...................................................................... ..................................................................
 Namn/Firma Personnr./Org.nr.

...................................................................... ..................................................................
 Gatuadress, box eller motsvarande Tel. dagtid (även riktnr.)

.......................   .......................................... ..................................................................
 Postnummer    Ort Land (utom Sverige)

...................................................................... ..................................................................
 Datum och underskrift E-post             Th

Teckningstid: 5 maj –  21 maj 2008
Besked om tilldelning sänds ut: 23 maj 2008
Likviddag: Betalning skall vara bolaget tillhanda 
senast den 30 maj 2008
Pris per B-aktie: 0,90 kronor
Pris per teckningsoption: vederlagsfri


