
ANMÄLNINGSSEDEL FÖR FÖRVÄRV AV AKTIER I SWETEAK AB 
  

Den 23 augusti 2022 fattade bolagsstämman i Tectona Capital AB, org. nr: 556713-3672 
(”Bolaget”) beslut om att erbjuda aktieägare i Bolaget att förvärva Bolagets 379 877 
stamaktier i Sweteak AB, org. nr: 556797-7095 (”Sweteak”) till en köpeskilling om en (1) 
SEK per stamaktie. 
 
Rätt att förvärva angivna stamaktier i Sweteak tillfaller aktieägare i Bolaget som är införda i 
Bolagets aktiebok per den 15 augusti 2022. Aktieägare i Bolaget äger rätt att förvärva aktier i 
Sweteak i förhållande till dennes innehav i Bolaget per den 15 augusti 2022.  
Anmälningstiden för förvärv av stamaktier i Sweteak är mellan den 26 augusti till den 20 
september 2022. Bolagets styrelse äger rätt att förlänga anmälningstiden. 
 
Övriga villkor för förvärv av aktier i Sweteak 
Det är ett villkor för överlåtelsen av stamaktierna i Sweteak att Bolaget och Cardeon AB 
(publ), org. nr: 559176-3106, fusioneras och att denna fusion registreras hos Bolagsverket 
senast den 31 december 2022. Det är vidare ett villkor för överlåtelsen stamaktierna i Sweteak 
att Sweteak förvärvar samtliga aktier i bolaget Tryout Inc senast den 31 december 2022. För 
det fall dessa båda villkor ej uppfyllts senast angivet datum kommer ingen överlåtelse av 
stamaktier i Sweteak att ske.  
 
Härmed anmäler jag  
 
Namn___________________________________________________ 
 
Personnummer____________________________________________ mig för förvärv av  
 
____________________stamaktier aktier i Sweteak, till en köpeskilling om en (1) SEK per 
stamaktie. 
 
Styrelsen meddelar tilldelning senast den 31 december 2022 och skickar då ut avräkningsnota 
med betalningsanvisning. 
  
Ifylld anmälan skickas till: info@tectona.se eller via post till: Tectona Capital AB, 
Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm senast den 20 september 2022 och ska vara 
vederbörligen undertecknad. 
  
Datum: ______________2022 
 
 
Underskrift 
 
Genom undertecknade av denna anmälningssedel medges följande: 

- att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta 
erbjudande. 

- att jag är medveten om att anmälan är bindande, 
- att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli, 
- att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen, 
- att jag befullmäktigar styrelsen eller den som styrelsen utser i sitt ställe att för min 

räkning verkställa förvärvet av tilldelade aktier. 


