
 

Alt. 1 Anmälan om överföring av Community Entertainment Svenska AB:s konvertibel KV 1 till KV 4 

Alt. 2 Anmälan om konvertering av Community Entertainment Svenska AB:s konvertibel KV 1 
 

   Teckning skall ske inom följande period: Anmälningssedeln skickas eller faxas till: 

  3 april 2009 – 13 januari 2011 

 

Aqurat Fondkommission AB 

Box 3297 

103 65 Stockholm 

Fax: 08-544 987 59 
 

Denna anmälningssedel skall användas för anmälan om överföring av Community Entertainment Svenska AB:s konvertibel KV 1 till KV 4,  

alternativt konvertering till aktier. Konverteringskursen är 0,50 kr per aktie. 

 

Observera att anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. 

 

Observera att konvertering av KV 1 genom denna anmälningssedel endast kan göras av innehavare av konvertibler registrerade på VP-konto (direktregistrerat 

innehav). Anmälan om teckning av aktier med stöd av förvaltarregistrerat innehav av konvertibler skall ske genom respektive bank eller förvaltare. 

 

För fullständiga villkor, se www.comentab.se eller www.aqurat.se. 

 

Nominellt belopp: 

 

 

OBS! Kryssa endast i ETT av nedanstående alternativ 

 Alternativ 1: Alternativ 1 används av den som önskar byta KV 1 till KV 4. KV 4 har förmånligare villkor än KV 1. 

Konvertibeln (KV 4) löper med 10 % ränta från den 15 februari 2012 till och med den 15 februari 

2013, om inte konvertering dessförinnan ägt rum. Konverteringskurs för KV 4 är 0,10 kr. ���� Jag önskar överföra mina KV 1 till KV 4 

   

 Alternativ 2: Information gällande konvertering 

Nominellt belopp skall vara jämnt delbart med teckningskursen 0,50 kr. Exempel: Genom 

konvertering av nominellt belopp: 2 000 kr, Tecknas: 4 000 st aktier (2 000 / 0,50). Aqurat 

Fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning. 

���� Jag önskar konvertera mina KV 1 till aktier 

till en kurs om 0,50 kr per aktie 

 

Ovan angivna konvertibler finns registrerade på följande VP-konto: 

 

        

Namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA TYDLIGT) 

Namn/Firma 

 

Personnummer/Organisationsnummer 

 

Postadress (gata, box e dyl) 

 

Telefon dagtid 

 

Postnummer 

 

Ort 

 

Land (om annat än Sverige) 

 

E-mailadress 

 

Ort och datum 

 

Undertecknas av tecknare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare) 

 

 

Om konvertiblerna är pantsatta krävs även underskrift från panthavaren för att anmälan skall vara giltig 

Ort och datum 

 

Underskrift / namnförtydligande 

 

 


