TEGNINGSBLANKET
FOR TEGNING AF KAPITALANDELE I AKTIEUGEBREVET INVEST A/S
Fondskode / ISIN kode DK0060953131 ,CVR-nr. 39 18 80 07

INVESTOROPLYSNINGER
Navn/firmanavn:
Adresse:
Postnr.:
CPR-nr./CVR-nr.:
Telefonnr.:
E-mail:

(”Investoren”)

INVESTORENS BANKOPLYSNINGER
Pengeinstitut:
Kontaktperson (eventuelt):
Telefonnr.:
Reg. nr. og kontonr.:
VP kontonr. (depot):

Pensionsmidler:

Ja:

Nej:

Tegning
Investoren fremsender hermed ønske om, at tegne på de i udbudsmaterialet og
vedtægter anførte vilkår kapitalandele for i alt
Invest A/S (minimum 750.000 kr.) (det ”Indskudte Beløb”).

kr. i AktieUgebrevet

Kursen for aktierne bliver fastsat i henhold til vedtægterne for Aktieugebrevet Invest A/S til
Aktieugebrevet Invest A/S’ indre værdi som opgjort på den sidste bankdag i måneden med tillæg
af 0,30 procent dog minimum 1.000 kr.
Betalingsoplysninger
Det Indskudte Beløb skal indbetales i danske kroner til Aktieugebrevet Invest A/S’ konto hos
Nykredit med følgende kontooplysninger:
Nykredit
Reg. nr.: 8117
Kontonummer: 4670358
Reference: AUInvest – ”Navn på den der tegner”
Det Indskudte Beløb skal være modtaget af AktieUgebrevet Invest senest den sidste bankdag i
måneden. Er det Indskudte Beløb ikke modtaget senest på dette tidspunkt, er AktieU-gebrevet
Invest Administration A/S berettiget til at annullere Investorens tegning.
Fremsendelse af tegningsblanket, FAIF-erklæring og identifikationsoplysninger
Den udfyldte og underskrevne tegningsblanket samt den udfyldte og underskrevne FAIFerklæring sendes til:
AktieUgebrevet Invest Administration A/S
Slotsmarken 18, 1. sal
2970 Hørsholm
E-mail: awh@auinvest.dk
Tegningsblanketten

og

FAIF-erklæringen

skal

vedlægges

kopi

af

pas

og

kopi

af

sygesikringsbevis, hvis Investoren er en fysisk person. s Investoren er et selskab, skal
tegningsblanketten og FAIF-er-klæringen underskrives af tegningsberettigede for selskabet,
ligesom disse skal vedlægges kopi af udskrift fra CVR tillige med kopi af pas og
sygesikringsbevis for selskabets daglige ledelse og reelle ejere.

Tegningsblanketten, FAIF-erklæringen og den ovennævnte yderligere dokumentation skal være
modtaget af AktieUgebrevet Invest Administration A/S senest sidste bankdag i måneden. Er dette
ikke tilfældet, er AktieUgebrevet Invest Administration A/S berettiget til at annullere Investorens
tegning.

BEKRÆFTELSE
Tegningen sker i henhold til udbudsmaterialet og vedtægterne for AktieUgebrevet Invest A/S, der
kan findes via www.auinvest.dk.
Ved Investorens underskrift bekræfter denne, at
•

have modtaget, læst og forstået AktieUgebrevet Invest A/S’ vedtægter og
markedsføringsmateriale/udbudsmateriale,

•

have sørget for juridisk og/eller skattemæssig rådgivning efter Investorens behov,

•

være indforstået med, at kapitalandelene registreres i Computershare,

•

være indforstået med, at kursen først kendes efter ordren om tegning er afgivet, og at der betales, før
aktierne bliver registreret på Investorens konto,

•

være indforstået med, at det Indskudte Beløb tilpasses nærmeste antal hele kapitalandele, dog altid rundet ned, og at et overskydende beløb refunderes til Investorens konto, og

•

være informeret om, at der ikke er fortrydelsesret vedrørende denne tegning.

For Investoren:
Dato:
Navn(e):

ERKLÆRING I HENHOLD TIL
FAIF-LOVENS § 5, STK. 5
, CPR-nr./CVR-nr.

, (“Investor”),

afgiver hermed følgende erklæring:
I forbindelse med tegning af aktier i Aktieugebrevet Invest A/S, CVR-nr.: 39 18 80 07
, (”Selskabet”) og i henhold til § 5, stk. 5, i lov nr. 1074 af 6. juli 2016 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. erklærer Investor

•

at Investor er forpligtet til at investere mindst 100.000 euro i Selskabet, og

•

at Investor er bekendt med de risici, der er forbundet med den påtænkte investering
og de dertil hørende forpligtelser.

For Investor:
Tegningsberettiget
Underskrift:
Navn:
Dato:

