Teckning utan stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i Train Alliance Sweden AB (publ)
Teckningstid

Teckningskurs

21 november - 15 december 17,00 kr per B-aktie.
2016 kl 15:00.

Minsta teckningspost

Tilldelning och betalning

200 B-aktier motsvarande
3 400,00 kr, därefter valfritt
antal.

Teckning sker genom samtidig betalning.
Betalning sker till klientmedelskonto:
Danske Bank, 1235-0270106.
Ange TA + ditt namn som referens.
Tilldelning sker omedelbart efter bekräftelse från Pepins och betalning
har skett.
Tilldelning sker i mån av återstående utrymme närantalet ej utnyttjande teckningsrätter konstaterats. För mer information, se memorandumet.I händelse av överteckning kommer återbetalning av erlagd likvid
motsvarande den överskjutande delen att återbetalas till samma konto
som betalning gjorts från.

Fullständig information om Train Alliance, 556785-5241 kommer framgå av Prospektet utgivet av styrelsen i Train Alliance Sweden AB. Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta
del av tillgänglig information. Härmed försäkras att styrelsen i Train Alliance Sweden AB vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna
i Prospektet samt övrig information om Train Alliance Sweden AB på www.pepins.com, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena
och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal aktier i Train Alliance Sweden AB (publ) till 17,00 kr per B-aktie:
200 aktier (3 400,00 kr)

3 000 aktier (51 000,00 kr)

500 aktier (8 500,00 kr)

7 000 aktier (119 000,00 kr)

1 000 aktier (17 000,00 kr)

10 000 aktier (170 000,00 kr)

Annat antal

(Vid ansökan om teckning av mer än 10 000 aktier, kontakta Pepins på 08-673 17 90.)

OBS! Om du ej redan är registrerad kund hos Pepins Group behövs en vidimerad ID handling. För juridisk person ska istället
registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares id-handling bifogas.
TEXTA TYDLIGT
Namn/Firma

Person/Org.nr

Adress

Postnr och Ort

Telefon dagtid

E-postadress

Ort och datum

Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)

• Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.
• Tilldelning är ej garanterad via anmälningssedel
• Pepins Group AB (publ) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier.
• Tilldelning sker omedelbart.
• Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av Pepins Group AB för
förberedelse och administration av uppdraget.
• Jag är medveten om att Pepins Group AB (publ) kan komma att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller
den jag tecknat för.

ANMÄLNINGSSEDELN SKICKAS TILL:

Post					E-mail				
Pepins Group AB				info@pepins.com			
Värmdövägen 84				
131 54 Nacka

