S & P

V A L U E

I N V E S T M E N T

TEGNINGSAFTALE FOR S&P VALUE INVESTMENT II A/S 

I I

A / S

(FONDSKODE/ISIN-KODE: DK0061276060)

NAVN:		
CPR/CVR-NR. :		
ADRESSE:

POST NR.:

		

BY: 		

TELEFONNUMMER:
E-MAIL:

Tegningsperioden fra og med den 1. maj 2020 til og med den 30. september 2020 tegnes aktierne til kurs 200.

Bekræfter hermed med min underskrift, at undertegnede tegner

stk. aktier

(minimum 375.000 stk.) á nominelt 1 DKK, til kurs 200 til en samlet kursværdi på 2 DKK
DKK (minimum 750.000 DKK) i

pr. aktie, i alt

S&P Value Investment II A/S, CVR-nr.: 40 72 77 60
Niels Bohrs Alle 21 · 5230 Odense M
Med henblik på opfyldelse af hvidvaskprocedure vedlægger undertegnede kopi af pas/kørekort samt sygesikringskort
sammen med nærværende tegningsaftale.

Ved min underskrivelse af nærværende tegningsaftale

gennemgået og læst det foreliggende udbudsprospekt,

tiltræder undertegnede selskabets vedtægter og betin-

har haft mulighed for at drøfte indholdet med mine

gelserne for tegning af aktier i selskabet.

rådgivere, og undertegnede i forbindelse hermed har

Undertegnede bekræfter ligeledes ved min underskrift,

haft adgang til ”Dokument med central information

at undertegnede forud for erhvervelsen af aktierne har

også kaldet KID” som en del af udbudsprospektet.

Aktierne i selskabet vil blive registreret i Værdipapircentralen
så investorerne i projektet vil kunne se aktierne i ens aktiedepot (selskab / personlig aktionær / pensionsmidler).

VP aktiedepot nummer:

CD Ident:
Oplysninger om aktie depot nummer hos Værdipapircentral samt
CD-Ident oplyses af din kontaktperson i pengeinstitut.

Undertegnede bekræfter, at beløbet stort

Endelig erklærer undertegnede i medfør af lov om forvaltere
af alternative investeringsfonde § 5, stk. 5, nr. 2, at jeg er
DKK

bekendt med de risici, der er forbundet med investeringen.

overføres til selskabets konto senest 5 dage efter fremsat påkrav.

Den

/

- 2020

INVESTORS UNDERSKRIFT

Den

/

- 2020

UDBYDERS UNDERSKRIFT

schoupartner.dk

