
Erbjudande till aktieägarna i Megacon AB 
Förlängd acceptperiod:   13 nov – 3 dec 2009 
Redovisning av vederlag:   Omkring den 9 dec 2009 

 
Ifylld anmälningsblankett skickas per post eller fax till: 

 
Remium AB 
Ärende: Megacon 
Kungsgatan 12-14 
111 35 Stockholm 
Fax: 08-454 32 01 

 
Enligt erbjudandehandling daterad den 29 september 2009 (”Erbjudandehandlingen”) lämnar Mannerheim Invest 
AB (”Mannerheim Invest”) ett kontanterbjudande till aktieägarna i Megacon AB (publ) (”Megacon”) om att 
överlåta samtliga aktier utgivna av Megacon till Mannerheim Invest (”Erbjudandet”). Mannerheim Invest har 
beslutat att förlänga anmälningsperioden till och med den 3 december 2009 för att ge aktieägare som ännu inte 
har accepterat Erbjudandet möjlighet att lämna in sina aktier. 
 
För en (1) aktie i Megacon erbjuds 23,00 kronor kontant 

 
 
Härmed överlåter jag                                    aktier i Megacon enligt villkoren i Erbjudandehandlingen. 
 
 
Aktierna finns registrerade på följande VP-konto. 

 
 
 
Anmälningssedeln skall vara Remium AB (”Remium”) tillhanda senast den 3 december 2009 kl. 17.00. 
 

 
 Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 
 Om aktierna är pantsatta skall anmälningssedeln även fyllas i av panthavaren. 
 Vederlaget redovisas genom att likvidbeloppet utbetalas till det avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot. Om konto 

saknas eller är felaktigt, sker utbetalning istället genom utbetalningsavi. 
 
Genom undertecknande av denna anmälningssedel accepterar jag/vi Erbjudandet enligt de villkor som anges i 
Erbjudandehandlingen samt befullmäktigar Remium att överlåta mina/våra aktier i Megacon till Mannerheim Invest. 
 
 Uppgifter om ägaren                    Uppgifter om panthavaren (i förekommande fall) 
Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid 

Efternamn/Firma Tilltalsnamn Efternamn/Firma Tilltalsnamn 

Postutdelningsadress (box, gatunamn e d) Postutdelningsadress (box, gatunamn e d) 

Postnummer Postort Postnummer Postort 

Ort Datum 

Eventuellt konto där likvid för pantsatta aktier skall sättas in: 
Underskrift av aktieägare (i förekommande fall förmyndare) Clearingnummer Kontonummer 

De uppgifter du lämnar i din anmälan lagras i vår databas för förberedelse och administration av 
uppdraget. Behandling av uppgifterna kan även ske hos andra företag som vi samarbetar med. Vi 
kommer inte att sälja dina uppgifter vidare till andra eller samköra dem med andra register. 
Uppgiftslämnare som vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan vända sig till oss 
på ovan angivna adress.  

Ort Datum 

Underskrift av panthavare 

 
Mannerheim Invests Erbjudande till aktieägarna i Megacon om förvärv av samtliga utestående aktier i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling riktar sig inte till personer vars 
deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag, förutom vid tillämpligt undantag. 
Denna erbjudandehandling, den relevanta anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller 
sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Mannerheim Invest kommer 
inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma 
att lämnas utan avseende. 

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telefon och Internet) i eller till 
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från 
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte erbjudandehandling, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas 
eller på annat sätt tillhandahållas i eller till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt. Mannerheim Invest kommer inte att 
tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Denna erbjudandehandling skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare 
med registrerade adresser i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för 
personer i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte vidare befordra denna erbjudandehandlig, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana 
personer. 

Oaktat det föregående förbehåller sig Mannerheim Invest rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Mannerheim Invest efter fritt eget val 
bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Erbjudandets lämnande till personer som inte har hemvist i Sverige kan påverkas av lagar och regler i 
ifrågavarande jurisdiktion. Personer som inte har hemvist i Sverige skall informera sig om, samt efterleva eventuella restriktioner som tillämpas i deras jurisdiktioner. 

 


