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Tillägg till memorandum avseende inbjudan till teckning 

av aktier i Motion Display Scandinavia AB 
 

Detta Tilläggsmemorandum har upprättats med anledning av följande tillägg; 

 Teckning av aktier via investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring 

För teckningar via ISK eller kapitalförsäkring skall tecknare kontakta sin förvaltare. Anmälan om 

teckning via ISK eller kapitalförsäkring skall göras på ”Anmälningssedel 2” och skickas till 

Aktieinvest på den förtryckta adressen på anmälningssedeln. Ofullständigt eller felaktigt ifylld 

anmälningssedel kan komma att lämnas utan åtgärd. Endast en (1) anmälningssedel per 

tecknare kommer att beaktas. I det fall fler anmälningssedlar insändes kommer enbart den sist 

erhållna att beaktas. Vid de fall depå är kopplad till kapitalförsäkring eller investeringssparkonto 

vänligen kontakta din förvaltare för teckning av aktier. Observera att anmälan är bindande. 

 

 Leverans av aktier till investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring 

Leverans av aktier som tecknats via ISK eller kapitalförsäkring sker i form av nyemitterade aktier. 

Leverans sker efter att Bolagets nyemission registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske 

under april 2014. 

 

 Teckning av aktier med utnyttjande av reglerna för Investeraravdrag 

Anmälan om teckning av aktier, med utnyttjande av reglerna för Investeraravdrag, skall göras 

på ”Anmälningssedel 2” och skickas till Aktieinvest på den förtryckta adressen på 

anmälningssedeln. Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas 

utan åtgärd. Endast en (1) anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. I det fall fler 

anmälningssedlar insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Vid de fall depå är 

kopplad till kapitalförsäkring eller investeringssparkonto vänligen kontakta din förvaltare för 

teckning av aktier. Observera att anmälan är bindande. 

 

 Leverans av aktier med utnyttjande av reglerna för Investeraravdrag 

Leverans av aktier, som tecknats med utnyttjande av reglerna för Investeraravdrag, sker i form 

av nyemitterade aktier. Leverans sker efter att Bolagets nyemission registrerats hos Bolagsverket, 

vilket beräknas ske under april 2014. 

 

Tilläggsmemorandum utgör ett tillägg till Memorandumet som upprättades i samband med inbjudan till 

teckning av aktier i Motion Display Scandinavia AB. Tilläggsmemorandumet ska läsas tillsammans med 

Memorandumet och de definitioner som finns i Memorandumet gäller även för Tilläggsmemorandumet. 


