Teckningssedel
Anmälan om förvärv av aktier i Gausta View AB.
Insändes per post eller via e-post till:
Gausta View AB
Dingegatan 10
426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA
E-post: hello@gaustaview.com

Anmälningstid: 7 oktober – 30 oktober 2020
Pris: 30 kronor per aktie
Likviddag: November 2020

Undertecknad tecknar härmed aktier i Gausta View AB enligt presenterade villkor av styrelsen i
Gausta View AB i oktober 2020.
Antal aktier

Aktierna kan tecknas i en post om 1 000 aktier och därefter valfritt antal
aktier. Teckningskurs per aktie 30 kronor, vilket innebär minsta post om
30 000 kronor.

Aktierna skall registreras på nedanstående depå eller värdepapperskonto:
Depånummer

Bank/Fondkommissionär

VP- konto
Efternamn/Firma

Förnamn

Person-/Organisationsnummer

Telefon dagtid

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Ort och datum

E-mail adress

Underskrift
Registreringen av aktierna på er depå/VP-konto kommer inte att ske i detta läge utan styrelsen tar hjälp av Nordiska
Värdepappersregistret att föra aktiebok. Några fysiska aktiebrev kommer ej att utfärdas.

Erbjudandet i sammandrag
Emissionsvolym – 18 000 000 kr fördelade på
600 000 aktier.
Teckningskurs – 30 kronor per aktie. Courtage
utgår ej.
Teckningspost – Teckning görs i poster om
1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier.

Tilldelning – Vid överteckning beslutar styrelsen
om tilldelning. Meddelande om antalet tilldelade
aktier beräknas sändas ut under november 2020.
Likvid – Tilldelade aktier ska betalas enligt
instruktion på avräkningsnotan.

Företrädesrätt – Emissionen genomförs utan
företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Handel i aktien – bolagets aktie kommer inte att
vara föremål för daglig handel. Styrelse
överväger dock att om några år marknadsnotera
aktien på lämplig marknadsplats i Sverige.

Teckningstid – 7 oktober – 30 oktober 2020.
Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga
teckningstiden.

Mer information lämnas av VD Marcus
Fransson på tel 073-985 40 81 eller E-post:
marcus@gaustaview.com .

Teckning – Genom påteckning och insändning
av teckningsanmälan till Gausta View AB.

Memorandum och årsredovisningar finns att
hämta på bolagets hemsida
www.gaustaview.com

