
Anmälan till teckning i emission 
för Expedition Baltic Sea AB 

Härmed inbjuds ni, i enlighet i memorandum/information, utgivet av styrelsen för 
Expedition Baltic Sea AB, org nr 559233 - 0236, att teckna aktier i Bolaget.

  Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av ..................... post/er om

  1 aktie à 7,60 SEK (760 SEK per aktiepost =100 aktier), summa ................................... SEK

Teckningstid: T.o.m. 2021-06-30 (styrelsen förbehåller sig rätten att stänga emission vid 
fulltecknad emission samt att förlänga teckningstiden).

Betalning för tilldelade aktier skall ske inom fem (5) bankdagar efter det att ifylld 
blankett är inskickad till bolaget. Betalning sker på bankgiro 5482-7738. 
Ange person- eller org.nr som meddelande till betalningsmottagaren Expedition Baltic 
Sea AB då betalning sker.

Anmälan skickas till:
Expedition Baltic Sea AB 
Örlogsvägen 11, 111 49 Stockholm

Mail: info@expeditionbalticsea.se
(inskannad teckningssedel)

En avräkningsnota som bevis på aktieinnehavet skickas ut efter det att betalning inkommit och registrerats. 
Teckning är fullgjord först då full likvid är erlagd avseende tecknad post.

Var vänlig texta! Härmed befullmäktigas Expedition 
Baltic Sea AB att verkställa teckning 
enligt de villkor som angivits i ovan 
angivna memorandum.

Undertecknad har tagit del av och är 
medveten om samt bekräftar att:

• Anmälan är bindande samt att endast en
anmälningssedel per tecknare kommer att
beaktas.
• Genom undertecknande av denna
anmälningssedel befullmäktigas styrelsen i
Expedition Baltic Sea AB att för underteck-
nads räkning verkställa teckning av aktier
enligt villkoren.
• Inga ändringar eller tillägg får göras i
förtryckt text i denna anmälningssedel
• Ofullständig eller felaktigt ifylld anmäl-
ningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende.
• Styrelsen förbehåller sig rätten att fördela
aktierna vid eventuell överteckning.
• Expedition Baltic Sea AB ansvarar ej för
tekniska fel, fel i telekommunikations- eller
posthantering i samband med inlämnande
av anmälningssedel.
• Införandet av de nya aktieägarna i aktie-
boken hos Bolaget efter det att betalning
erlagts.
• Bolaget ger inte ut några aktiebrev utan
aktieboken förvaras och hanteras genom
bolagets försorg.
• Under inga omständigheter riktar sig
erbjudandet till personer vars deltagande
förutsätter ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än de som följer av
svensk rätt.
• Styrelsen har rätt att löpande använda in-
komna likvida medel i bolaget, då 4 MSEK
har uppnåtts.

Anmälan om teckning av aktier i strid 
med ovanstående kan komma att anses 
vara ogiltig. 
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