Teckningssedel
Anmälan om förvärv av aktier i eddbee group AB (publ), 559084-0897
Köpkurs

5 400 SEK per post. En post utgörs av 30 000
B-aktier á 0.18 SEK.

Tilldelning

Till delning sker fortlöpande.

Likviddag

Inom 10 dagar från besked om tilldelning

Mer information samt villkor framgår av Memorandum
utgivet 12 september 2020 av eddbee group AB
(publ). Vid en bedömning av bolagets framtida
utsikter är det av vikt att beakta relevanta risker. Varje
investerare måste göra sin egen värdering av
effekten av risker genom att fördjupa sig av all
tillgänglig information i bolaget.

Undertecknad anmäler sig härmed för köp enligt följande per post a 30 000 B aktier:
En post för 5 400 SEK

Två poster för 10 800 SEK

Fem poster för 27 000 SEK

Tio poster för 54 000 SEK

Tre poster 16 200 SEK

B-aktier á 0.18 SEK

Betalning görs till bolagets bankgiro med bankgironummer 5525-3249
Alternativt till bolagets bankkonto hos SEB, Iban-nummer SE9550000000050041012240 Bic - ESSESESS
Förvärvet är inte fullständig utan betalning.
Efter köp registreras/hanteras aktierna i och av bolagets elektroniska aktiebok för innehavaren.

Namn och adressuppgifter
För- och efternamn eller firmanamn
Person- eller organisationsnummer
Gatuadress box eller motsvarande
Postnummer

Postort

E-postadress
Telefon dag/mobiltelefon
Ort och datum
Underskrift
(i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)
Undertecknad är medveten om samt medger att:
En ofullständig anmälan eller felaktigt ifylld teckningssedel kommer att lämnas utan avseende. eddbee group AB (publ) befullmäktigas att för undertecknads
räkning verkställa teckning av köpposter enligt de villkor som framgår av Nyemissions Memorandum utgivet i september 2020. Tilldelning - Vid överteckning
beslutar styrelsen om tilldelning. Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av eddbee group AB
(publ) för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske hos andra företag genom samarbetar.

Postas till.
eddbee group AB (publ)
Andra långgatan 4b
413 03 Göteborg

Fotad eller scanna sedel sänd via e-mail till. invest@eddbee.com

