
 

 

 
 

 

 

Särskild anmälningssedel - Teckning med stöd av uniträtter 

 
Teckningsperiod: 
28 maj– 13 juni 2014 

Handel med teckningsrätter: 
28 maj – 10 juni 2014 

Teckningskurs: 

28 kronor per unit 
 

Anmälningssedel skickas till: 

Remium Nordic AB 

Ärende: Cassandra Oil AB 

Kungsgatan 12-14 
111 35 Stockholm 

Fax: 08-454 32 01 

 

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta emissionsredovisningen användas som 

underlag för teckning genom kontant betalning. I sådant fall ska denna anmälningssedel ej användas. I de fall uniträtter har förvärvats eller avyttrats, eller 

av annan anledning ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning av nya units, ska 
teckning ske genom kontant betalning enligt instruktionerna nedan, samtidigt som denna anmälningssedel inlämnas.  

 

Härmed tecknar jag/vi, genom samtidig kontant betalning, följande antal units i Cassandra Oil AB (”Cassandra Oil”).  
  

Antal uniträtter 

som utnyttjas: 

 Antal units 

som tecknas:  Erlägges kontant (kr): 

 Multiplicerat    

med 0,01  

multiplicerat med 

teckningskursen 28 kr  

 

Betalning och anmälningssedel skall vara Remium Nordic AB (”Remium”) tillhanda senast kl. 17.00 den 13 juni 2014. Endast en anmälningssedel per 

person eller firma kommer att beaktas. Observera att teckning är bindande. 

 
Observera att för aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller förvaltare gäller att teckning och betalning med stöd av uniträtter skall 

ske genom sådan förvaltare. 

 

Villkor i korthet 

 Ett hundra (100) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till teckningskursen 28 kronor per unit. En (1) unit består av en (1) aktie, en (1) 

teckningsoption av serie TO3 samt en (1) teckningsoption av serie TO4 
 

 

Ovan angivna teckningsrätter finns registrerade på nedanstående VP-konto: 

0 0 0            

 

Genom undertecknande av denna anmälningssedel: 

 Bekräftas att jag/vi inte omfattas av de restriktioner beträffande vissa jurisdiktioner som anges under ”Viktig information för utländska aktieägare”.  

 Befullmäktigas Remium att verkställa teckning enligt fastställda villkor och anvisningar. 

 

Nedanstående ifylles alltid (var vänlig texta). 
 

Personnummer/organisationsnummer 
 

Telefon (dagtid) Betalningsinstruktion: 

Betalningsmottagare: Remium Nordic AB  
BANKGIRO: 5311-4088 
KONTONUMMER: 8901-1 984 106 915-7 
 

Efternamn/firma Förnamn 

E-post Att betala i kronor (Exakt belopp skall inbetalas) 

Ort, datum och underskrift (i förekommande fall förmyndare) 

 Ofullständig eller felaktig ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan hänseende. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. 

 
 

 
Viktig information för utländska aktieägare 

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som har rätt att teckna i Nyemissionen, kan vända sig till Remium på 08-454 32 00 för information om teckning och 

betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Kanada, Japan och Nya Zeeland kommer inga teckningsrätter att erbjudas 

innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas heller inget erbjudande att teckna aktier i Cassandra Oil till aktieägare eller 

andra med registrerade adresser i USA, Australien, Kanada, Japan eller Nya Zeeland. Innehavare av aktier i Cassandra Oil i någon av dessa jurisdiktioner kommer 

istället att erhålla likvid från försäljning av teckningsrätter efter avdrag för försäljningskostnader som dessa innehavare annars hade varit berättigade till. En 

förutsättning för utbetalning av sådan försäljningslikvid är att nettobeloppet överstiger 200 kronor. 


