
Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av:

............post/er ...........................SEK i nyemission i European Moving Group AB till ett pris av 100 000 
SEK per post.  Pris per aktie 10,00  SEK. En post 10.000 aktier serie A. 

Jag/vi kommer inom tre bankdagar att inbetala likvid enligt ovan. Minsta post är 100.000 SEK och 
omfattar 10 000 aktier serie A. Fler poster går givetvis att teckna.  

Intresseanmälan till 
teckning av aktier i 
European Moving Group AB 

   (Obligatoriska, vänligen texta)

Organisationsnr juridisk person (10 siff ror)

Personnummer privatpersoner (12 siff ror)

Depånummer                                                 Depåinstitut

För- och efternamn alternativt fi rmanamn

Kontaktperson (för fi rma)

Postadress

Postnr                                       Ort

E-post

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Ort och datum

Underskrift av tecknare (i förekommande fall fi rmatecknare)

Namnförtydligande

 

Härmed befullmäktigas European Moving 
Group AB att verkställa teckning enligt de 
villkor som angivits i ovan angivna villkor.

Undertecknad har tagit del av ovan angivet infor-
mationsmemorandum och är medveten om samt 
bekräftar att:
• Anmälan är bindande samt att endast en anmälings-

sedel per tecknare kommer att beaktas
• Genom undertecknande av denna anmälningssedel 

befullmäktigas styrelsen i European Moving Group 
AB att för undertecknads räkning verkställa teckning 
av aktier enligt villkoren i ovan nämnda informations-
memorandum

• Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i 
denna anmälningssedel

• Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende

• HireXtra AB ansvarar ej för tekniska fel, fel i telekom-
munikations- eller posthantering i samband med 
inlämnande av anmälningssedel

• Införandet av de nya aktieägarna i aktieboken kom-
mer ske senast ett antal veckor efter det att betalning 
erlagts erbjudandet enligt informationsmemoran-
dumet riktar sig enbart till den begränsade krets 
av utvalda företag och privatpersoner som bolaget 
direkt har distribuerat informationsmemorandumet 
till. Under inga omständigheter riktar sig erbjudandet 
till sådana personer vars deltagande förutsätter ytter-
liggare prospekt, registrering eller andra åtgärder än 
de som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av 
aktier i strid med ovanstående kan komma att anses 
vara ogiltig.

    

Anmälan skickas till: 

NVR AB         
Box 3116
SE-400 10 GÖTEBORG       

allra helst maila till 
info@nvr.se   
    
    

Härmed inbjuds ni, i enlighet med villkor nedan angivna, utgivet av 
styrelsen för European Moving Group AB (publ), org nr 556648-4548, 
att teckna aktier i bolaget

Teckningsnr:
Är lika med egna person-/
organisationsnummret 

___________--______

Om teckningen avser 140 000 SEK eller mer ska vidimerad kopiapå giltig ID-handling 
bifogas. För juridisk person ska registreringsbevis som styrker fi rmateckningen, samt kopia 
på fi rmatecknarns ID-handling bifogas. 
Teckningstid: till 2019-03-08 

Anmälan måste vara bolaget tillhanda senast 2019-03-08 kl 19.00. 
OBS! Teckningstiden kan bli förkortad om antalet poster fulltecknas innan 
teckningstidens slut.

Betalning för tilldelade aktier skall ske inom tre (3) bankdagar efter det att ifylld blankett 
är inskickad. Betalning sker på Bankgiro 5294-4469
Teckning är fullgjord först då full likvid är erlagd på emissionskonto avseende tecknad 
post. Anmälan är bindande.  

 


