TEGNINGSBLAN

S

A/
LMS ØKOJORD

KET - BORNHO

Tegningsblanket vedrørende tegning
af aktier i Bornholms Økojord A/S
Undertegnede (”Investor”) bekræfter hermed mit bindende og uigenkaldelige tilsagn (”Investeringstilsagn”) om at tegne aktier (”Investeringen”) i Bornholms Økojord A/S, CVR-nr. 42040053 (”Selskabet”)
med beløbet (”Investeringsbeløbet”) anført på underskriftssiden til denne tegningsblanket
(”Tegningsblanketten”).
Investeringstilsagnet er et bindende tilsagn om at tegne aktier i Selskabet for et beløb svarende til
Investeringsbeløbet på de vilkår, der er anført i denne Tegningsblanket. Investor accepterer og
tiltræder ved sin underskrift af Tegningsblanketten samtidig Selskabets vedtægter.
I tillæg til Tegningsblanketten og Selskabets vedtægter bekræfter Investor ved sin underskrift på
denne Tegningsblanket, at Investor har haft adgang til og gennemgået:
a) prospekt af 15. juni 2022 med bilag 1-4 (”Prospektet”) og
b) Selskabets privatlivspolitik (”Privatlivspolitikken”)
Investor erklærer herved, at:
1) Investor har gennemgået og er indforstået med indholdet af Tegningsblanketten,
Prospektet og Privatlivspolitikken, samt de dokumenter, der henvises til i de
oplistede dokumenter;
2) Investor - i det omfang Investor ønsker det – har indhentet rådgivning fra egne
rådgivere, herunder revisor og advokat, om vilkårene for og risiciene ved
Investeringen;
3) Investor i øvrigt har modtaget alle de efter Investorens vurdering relevante
og ønskede oplysninger vedrørende Investeringen;
4) Investor har haft mulighed for at stille spørgsmål til Selskabets ledelse om
Investeringen;
5) Investor er indforstået og bekendt med de risici, der er forbundet med
Investeringen;
6) alle de på Tegningsblanketten afgivne oplysninger og erklæringer er korrekte
og retvisende i enhver henseende;
7) Investor giver samtykke til Selskabets behandling af de i Tegningsblanketten
afgivne personoplysninger i overensstemmelse med Selskabets privatlivspolitik,
herunder til brug for elektronisk underskrift;
8) Investors Investering ikke er baseret på nogen form for garantier afgivet af
Selskabet, dets ledelse og/eller rådgivere; og
9) forstå at Selskabet løbende i udbudsperioden kan gennemføre flere
kapitalforhøjelser, jf. Prospektet.
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Investor erklærer herved at være bekendt med, at den tegnede kapital alene vil blive anvendt efter en
skønsmæssig og konkret overvejelse hos ledelsen i Selskabet, hvormed kapitalen ikke kan forventes
anvendt til erhvervelse af landbrugsjord og/eller -ejendomme med det samme. Selskabet erhverver
alene landbrugsjord og/eller -ejendomme, der kan godkendes af Selskabets bestyrelse.
Investor erklærer herved til enhver tid at være forpligtet til på anfordring at meddele Selskabet alle
oplysninger samt besvare og underskrive alle skemaer, erklæring m.v., som Selskabet vurderer
nødvendige eller hensigtsmæssige af hensyn til lovgivningen m.v. om hvidvask og andre former
for offentlig regulering, herunder også i forhold til pligtig rapportering og underretning af relevante
myndigheder.

Investor bemyndiger herved uigenkaldeligt Selskabets bestyrelse, med fuld substitutionsret, til at
vedtage, tegne og anmelde de løbende kapitalforhøjelser i forbindelse med eventuelle fremtidige
kapitalforhøjelser samt udarbejde og opdaterer relevante selskabsretlige dokumenter i tilknytning til
Selskabet til brug for gennemførelsen af sådanne kapitalforhøjelser.
Investor forpligter sig til at deponere Investeringsbeløbet på en spærret konto i Arbejdernes Landsbank, reg.nr. 5340, konto 0242775, tilhørende Selskabet med henvisning til Investors navn inden
10 bankdage efter, at Tegningsblanketten er fremsendt til Selskabet. Investeringsbeløbet frigives til
Selskabet i forbindelse med Investorens tegning af aktier i Selskabet, forudsat at Bestyrelsen beslutter
at gennemføre kapitalforhøjelsen. Umiddelbart efter frigivelsen af Investeringsbeløbet og Investors
tegning af aktier i Selskabet, bliver Investoren noteret i Selskabets ejerbog som ejer af de tegnede
aktier i Selskabet. Direktionen giver meddelelse, når tegning af aktier i Selskabet er gennemført på
vegne af Investoren.
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Tegningsblanket vedrørende tegning
af aktier i Bornholms Økojord A/S
Tegningsblanketten udfyldes af investor.
Elektronisk underskrift af tegningsblanketten:
•

Udfyld felterne på tegningsblanketten på hjemmesiden og tryk på “Indsend”.
Derefter modtager du i løbet af nogle få dage en mail med den udfyldte tegningsblanket og et link, hvor du kan underskrive tegningsblanketten elektronisk med dit
NemID. Du får bekræftelse på din elektroniske underskrift.

Underskrift af tegningsblanketten på papir:
•

Udskriv tegningsblanketten, læs den, udfyld og underskriv den, tag en kopi til dig
selv og send den enten med mail til oekojord@oekobornholm.dk eller med post til
Bornholms Økojord A/S c/o Anna Sofie Poulsen, Vystebyvej 4, 3790 Hasle.

Investeret beløb i DKK, inkl. overkurs:
Tilsagn i DKK med tillæg af overkurs på 4 kurspoint:
(Ex: Ved tegning af nominelt DKK 10.000 skal indbetales DKK 10.400)

Investors navn:

Firmanavn (evt.):

CPR- / CVR-nr:

Adresse:

Telefon:

Emailadresse:

Dato:

Bornholms Økojord

Investors underskrift (hvis der ikke underskrives elektronisk):
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