
Wäsa Stone & Mining AB

Wäsa Stone & Mining AB (556754-3219, publ), registrerat hos 
Bolagsverket 2008-03-26, härefter kallat WSM, har beslutat att 
genomföra en nyemission. Emissionen består av 2.500.000 ak-
tier serie B till ett kvotvärde av 5 öre och teckningskurs 3,50 SEK. 
Nuvarande eget kapital utökas genom nyemissionen till maximalt 
8.750.000 SEK, varav aktiekapitalet utökas med 125.000 SEK.

Enligt	villkoren	i	memorandumet,	utgivet	av	styrelsen	i	Wäsa	
Stone	&	Mining	AB	i	september	2010,	anmäler	sig	underteck-
nad härmed för förvärv av:

ERBJUDANDE:
Anmälningsperiod:
1/10 - 22/10, 2010

Teckningskurs:
3,50 SEK per aktie

SKICKAS TILL:
Aqurat Fondkommission AB
Box 3297
103 65 Stockholm

ALTERNATIVT TILL:
Fax: 
08- 544 987 59

Box 9, 796 21 Älvdalen, Besöksadress: Dalgatan 130, 796 30 Älvdalen, Tel: 0251-41 110, 
E-post: info@wsm.nu, www.wsm.nu

teckningsanmälan angående förvärv av aktier
i Wäsa Stone & Mining AB (publ)

Betalning:
Enligt instruktion på avräkningsnota. 
OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå

Antal aktier:

i Wäsa Stone & Mining AB till priset av 3,50 SEK per aktie. 
Minsta teckningspost är 1.000 aktier serie B á 3,50 SEK styck.

Genom	undertecknande	av	denna	anmälningssedel	
medges följande:
• Att jag har tagit del av memorandumet och förstått riskerna som är förknip-

pade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
• Att jag har tagit del av och förstått vad som anges under villkor och anvis-

ningar i memorandumet;
• Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmäl-

ningssedeln;
• Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Aqurat 

Fondkommission AB och tecknaren avseende denna teckning;
• Att jag är medveten om att Aqurat Fondkommission AB inte kommer att be-

döma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknar 
för;

• Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bo-
satta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra 
länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra 
åtgärder än de som följer av svensk rätt;

• Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer 
av Distans- och hemförsäljningslagen.

• Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälnings-
sedel;

• Att förvärv av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel inte kan garante-
ras;

• Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och be-
handlas av Aqurat Fondkommission AB för administration av detta uppdrag. 
Uppgifterna kan även komma att användas i samband med framtida utskick 
av erbjudandehandlingar.

VP-konto eller depå dit eventuella tilldelade aktier 
skall levereras (ange endast ett alternativ):

VP-konto/Servicekonto

Bank/Förvaltare:

Eller:

Namn och adressuppgifter

Depånummer:

Efternamn/Firma

Tilltalsnamn Person-/Organisationsnummer

Gatuadress, box eller motsvarande

Postnummer Ort

Telefon dagtid/mobiltelefon

E-post

Ort och datum

Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller 
förmyndare

Bank/Förvaltare:




