
                          
Romano nº 19 Planta 5  

28011 Madrid, Spain. 
Tel/Fax: 0034 628 774 154.  
 
FRA: skrivebordet til visepresident 
INTERNATIONAL Kampanjer / PREMIE AWARD DEPT 
                                                                      
                                                                      12th Juli 2011         
REFERANSE Antall: AA/0999/171/MPL                                  
BATCH Antall: EGS/1983-022/11/NZ 
 

                               AWARD FINAL MELDING 
Vi er glade for å informere deg om årets utgivelse av det andre EUROMILLION SPANSK 
Sweepstake internasjonalt lotteri NYTTÅR PROGRAM, holdt den 1. mai 2011. På grunn av 
blandingen av tall og navn, var resultatene senere løslatt den 16. juni 2011. Ditt navn ble 
skrevet som et alternativ nummer festet til Referansenummer: AA/0999/171MPL med, Batch 
nummer: EGS/1983-022/11/NZ trakk lykketallene 9-13-21-30-31-44, som dermed vant i lotto i 
3. kategori. Du har derfor vært godkjent et engangsbeløp på €915,950.00 (ni hundre og 
femten tusen, ni hundre og femti euro KUN) i kontanter kreditert til fil REF.NO: 
AA/0999/171MPL. Dette er fra en total pengepremie på € 15,571,150.00 (femten millioner, fem 
hundre og sytti ett tusen, ett hundre og femti euro ONLY) delte blant (sytten 
internasjonale vinnere i denne kategorien). GRATULERER! 
 
Din fondet er nå deponert hos en bank og forsikret i ditt navn. På grunn av falske praksis, 
ber vi om at du holder din award informasjon strengt fra offentlig kunngjøring inntil 
kravet er behandlet og pengene overføres til din besittelse, da dette er en del av vår 
sikkerhetsprotokoll å unngå dobbel utgir seg eller uberettiget misbruk av dette programmet 
av skruppelløse personer . Alle deltakerne ble valgt ut gjennom en datamaskin stemmeseddel 
systemet trekkes fra (Six Million) navn fra Asia Amerika, Afrika, Europa og Sør-Stillehavet 
som en del av våre nyttår International forfremmelse program. Vi håper ditt heldige navn 
vil trekke en større pengepremie i den påfølgende programmene fremover. 
 
For å starte lotteri krav, ta kontakt med din agent, DON Fransico Sanchez,  

utenrikstjenesten MANAGER, ESPAN SECURITY SA PÅ TEL Antall: 0034 603 301 722. FAX N º: 0034 
917 692 837 for behandling og remittering av din premie å vinne penger til et angitt 
bankkonto valg av deg. Husk, må alle premiepengene være hevdet ikke senere enn 25th august 
2011. Eventuelle krav som ikke er gjort før denne datoen vil bli returnert til MINISTERIO 
DE Economia Y HACIENDA som uavhentede fond. Og også være informert om at 10% av gevinsten 
tilhører (ESPAN SECURITY SA) fordi de er fremme selskapet som kjøpte billett og spilte 
lotto på ditt navn, vil dette ti prosent betales kun etter at du har fått tildelt premie  
( penger) i den angitte bankkontoen av ditt valg, Tre (3) sertifikater skal bli utstedt til 
deg av kommuneloven Skatteetaten til Finansdepartementet og Ministry of Interior, 
sikkerhetskopiere vinne. Din agent vil henvise deg videre på den administrative krav 
til at banken utgivelsen dine fond til det angitte valg av deg. 
MERK: For å unngå unødvendige forsinkelser og komplikasjoner, husk å oppgi referanse og 
bakst tall i alle korrespondanse med din agent selskap. Videre bør det være noen endring av 
adresse, gjør informere dine påstander agent selskapet så snart som mulig. Vær oppmerksom 
på at originale kopi av brevet er sendt til din agent. 
Gratulerer nok en gang!!! 
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