
Erbjudande från  
Mannerheim Teknik Holding AB  
till aktieägarna i  
VKG Energy Services AB (publ) (“VKG”)

Anmälningstid 15 december 2010 - 14 januari 2011

Alternativ 1:
Aktieinvest FK AB
SVARSPOST
Kundnummer 110 394 300
110 06 Stockholm

Alternativ 2:
Faxas till Aktieinvest: 08-5065 1701

Alternativ 3:
Mailas inscannad till Aktieinvest: 
emittentservice@aktieinvest.se

Härmed befullmäktigas Aktieinvest FK AB att för min/vår räkning överlåta nedanstående aktier i VKG mot kontant ersättning av 0,19 kronor per 
aktie, enligt prospektet utgiven av styrelsen i Mannerheim Teknik Holding AB i december 2010.

st. aktier i VKG. 

Villkor: För en (1) aktie i VKG erbjuds kontant 0,19 kronor per aktie.

Mitt/vårt innehav av VKG finns i dagsläget registrerat på följande VP-konto:

Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid

Efternamn/Firma Tilltalsnamn

Postadress (gata, box e dyl)

Postnummer Ort Land

Ort och datum Undertecknas av ägare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Likvidbeloppet betalas till det avkastningskonto som är anslutet till aktieägarens VP-konto. Aktieägare i VKG som inte har något 
avkastningskonto knutet till sitt VP-konto eller vars avkastningskonto är ett bankgiro- eller plusgirokonto erhåller likvid enligt anvisningar på 
utsänd avräkningsnota.

Genom undertecknandet av denna anmälningssedel/fullmakt bekräftas att jag/vi tagit del av och accepterar informationen nedan:

• Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 den 14 januari 2010 eller en senare tidpunkt som redovisas om 
erbjudandet förlängs. 

• Om aktierna i VKG är pantsatta skall anmälningssedeln även undertecknas av panthavaren. 

• Aktieinvest har rätt att minska antalet överlåtna VKG-aktier i anmälan om angivet antal aktier överstiger det antal som finns registrerat på 
VP-kontot. 

• Genom att acceptera erbjudandet och underteckna denna anmälningssedel försäkras att jag/vi har läst och förstått innehållet i 
erbjudandehandlingen. 

• Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

Aktieägare i VKG som önskar acceptera Erbjudandet ska underteckna och lämna en korrekt ifylld anmälningssedel enligt detta formulär genom 
något av alternativen nedan: 

Mannerheim Teknik Holding AB
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