
TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT I PRECOMP SOLUTIONS AB

	Teckningstid: 1 juli – 14 juli 2008

	Handel med rätter: 1 juli – 9 juli 2008

	Teckningskurs: SEK 1,00 per aktie  

Undertecknad anmäler sig härmed UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER i nyemissionen, 

enligt särskilda villkor i prospekt upprättat av styrelsen för Precomp Solutions AB (publ)  

daterat den 18 juni 2008, för teckning av högst 

  A-aktier, eller  B-aktier 

i Precomp Solutions AB (publ) till kursen SEK 1,00 per aktie. 

Undertecknad ägde st aktier på avstämningsdagen. 

TIllDElADE AKTIER SKA  

 lEVERERAS TIll VP-KoNTo:

Eller till depå: Hos förvaltare:

Fyll I SAmTlIGA UPPGIFTER NEDAN (VÄNlIGEN TExTA TyDlIGT!)

	Anmälningssedel skickas till:

 OMX Broker Services AB

 Corporate Finance Adm

 Ärende: Precomp Solutions

 105 78 Stockholm

 Fax: 08-667 78 27

0 0 0

Personnummer/Organisationsnummer: Telefon dagtid:

Efternamn/Firma:

Ort, datum och underskrift (i förekommande fall förmyndare eller behörig firmatecknare)

oFUllSTÄNDIG EllER FElAKTIGT IFyllD ANmÄlNINGSSEDEl KAN KommA ATT lÄmNAS UTAN HÄNSEENDE.

Postnummer, Ort:

Förnamn:

Postadress (gata, box eller dylik):

GENom UNDERTECKNANDE AV DENNA ANmÄlNINGSSEDEl:

	Bekräftas att jag/vi inte omfattas av de restriktioner beträffande vissa jurisdiktioner som anges i prospektet

	Befullmäktigas OMX Broker Services AB att verkställa teckning enligt de villkor som anges i ovannämnda prospekt.

Vid eventuell tilldelning utsänds avräkningsnota efter den 14 juli 2008 och likvid skall erläggas senast på avräkningsnota angiven likviddag. Erläggs 

ej likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta 

erbjudande, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Om ni ej 

tilldelas aktier kommer någon avisering om detta inte att skickas ut.

UNDERTECKNAD ÄR mEDVETEN  

om SAmT mEDGER ATT:

	Anmälan är bindande

	Endast en anmälningssedel per  

 investerare kommer att beaktas

	ofullständig eller felaktigt ifylld 

 anmälningssedel kan komma att 

 lämnas utan hänseende.

	Vid tilldelning skall aktier bokföras på 

 nedanstående VP-konto eller depå.

	Tilldelning kan ske av ett färre antal 

 aktier än vad som angetts ovan.


