FÖRETRÄDESEMISSION JANUARI 2018
Teckningslista för teckning av aktier i Briggen Tre Kronor AB (publ)
Styrelsen i Briggen Tre Kronor AB (publ) har under januari 2018, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma
14 december 2017, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Beslöts följande:
• Att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 6 465 900 SEK genom nyemission av högst 64 659 aktier.
• Att för varje ny aktie ska betalas 300 kr.
• Att bolagets aktieägare ska äga rätt att teckna de nya aktierna, varvid en (1) innehavd aktie ger rätt att teckna en (1) ny aktie, dvs tekningsrelation 1:1.
• Att aktieteckning ska ske från och med den 29 januari 2018.
• Att styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
• Att aktier som inte tecknas med företrädesrätt i första hand ska fördelas till aktieägare i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget och i andra
hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, i förhållande till av dem antal tecknade aktier i emissionen.
• Att aktier som tecknats med stöd av företrädesrätt ska betalas senast fem (5) bankdagar efter verkställd aktieteckning.
• Att aktier tecknade utan företrädesrätt ska betalas senast fem (5) bankdagar efter erhållande av besked om tilldelning.
• Att styrelsen har rätt att fullfölja emissionen även om den inte blir fulltecknad.
• Att inbetalade medel får disponeras fr.o.m. inbetalningstillfället.
• Att aktierna ska berättiga till utdelning från och med räkenskapsåret 2018.
• Att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i beslutet, som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering vid Bolagsverket.
Bolagets emissionsmemorandum, bolagsordning och årsredovisningar finns tillgängliga på bolagets hemsida samt hålls tillgängliga på bolagets kontor på
Slupskjulsvägen 34 (Skeppsholmen), 111 49 Stockholm.
Teckningen är bindande och ofullständigt eller felaktigt ifylld teckningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Genom undertecknande av denna
anmälningssedel befullmäktigas Briggen Tre Kronor AB (publ) eller annan bolaget utser, att verkställa teckning enligt emissionsvillkoren ovan och i Erbjudandet.
Undertecknad anmäler sig härmed att teckna enligt nedan:

A.

MED FÖRETRÄDESRÄTT

(Jag äger idag aktier i bolaget och är garanterad tilldelning, d. v. s. varje innehav av en (1) aktie ger rätt att teckna en (1) ny

Antal teckningsrätter

Antal tecknade aktier med företräde

=antal aktier jag äger idag

Belopp att betala

=max det antal aktier jag äger i dag

SEK

Mulitiplicerat med
X 300 SEK =

Betalning för tecknade aktier ska ske snarast fem (5) dagar efter inskickad teckningssedel till BG 377-7216.

B.

UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

(Jag önskar teckna fler aktier än det antal jag har företräde till eller jag önskar teckna aktier utan att äga några sedan tidigare)

Antal nya aktier

Belopp att betala

som jag önskar teckna

SEK

Minsta post är tre (3) st
Gäller endast icke aktieägare.

Mulitiplicerat med
X 300 SEK =

Betalning för tecknade aktier ska ske snarast fem (5) dagar efter inskickad teckningssedel till BG 377-7216.

Vid ev behov av ändring, korrigera uppgifterna direkt i rutan.
Namn/Företag/Organisation

Referensnummer

Personnr/Org.nr.

c/o-adress

Adress
Postnr

Ort

E-postadress

Land (om annat än Sverige)
Telefon

Ort och datum

Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare) Namnförtydligande

Undertecknad teckningslista skickas till Briggen Tre Kronor AB, Slupskjulsvägen 34, 111 49 STOCKHOLM
eller inskannad eller fotograferad till info@briggentrekronor.se.
Fler blanketter finns att hämta på www.briggentrekronor.se
För ytterligare information ring 08-586 224 00

