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A/S Difko Skov Invest - Tegningsordre
UNDERTEGNEDE

Navn/selskab:
CPR-/CVR-nr.:
Adresse:
Tlf.:
E-mail :
KØBSORDRE

Undertegnede ønsker at erhverve

stk. aktier á nominelt 1.883,82 kr. til 2.000 kr. pr.. aktie I alt kursværdi

0,00

kr. i A/S Difko Skov Invest . Erhvervelsen er betinget af, at jeg mindst erhverver i alt 25 aktier á nominelt. 1.883,82 kr. til kurs 106,17, svarende
til en samlet investering på 50.000,00 kr.
Til dokumentation over for banken vedlægges en kopi af mit pas/kørekort samt en kopi af mit sygesikringsbevis sammen med den
underskrevne tegningsordre.
Når undertegnede har fået handlen bekræftet af Difko Invest A/S, påtager undertegnede sig at indbetale det tegnede beløb på en af Difko
Invest A/S oplyst pengeinstitutkonto. Undertegnede skal senest den 15. februar 2019 indbetale det fulde beløb i henhold til denne aftale.
Med erhvervelsen af aktierne i A/S Difko Skov Invest tiltræder undertegnede de oplyste vedtægter for A/S Difko Skov Invest. Undertegnede
bekræfter endvidere, at have læst den foreliggende projektpræsentation for A/S Difko Skov Invest, og er bekendt med og har forstået de
med investeringen forbundne risici. Endelig erklærer undertegnede sig indforstået med den behandling af personoplysning, som fremgår af
den foreliggende projektpræsentation for A/S Difko Skov Invest og som gælder for dette selskabet samt Difko Invest A/S og Difko
Administration A/S.
Såfremt projektet vedrørende A/S Difko Skov Invest mod forventning og uanset årsag ikke måtte blive gennemført, er jeg indforstået med
at modtage de af mig jf. ovenfor indbetalte beløb retur, og at jeg derved ikke har nogen form for krav mod hverken A/S Difko Skov Invest
eller Difko Invest A/S.
Jeg er bekendt med og accepterer, at denne aftale er bindende for mig.

, den

underskrift

Difko Invest A/S tiltræder hermed nærværende handelsaftale.
Herning, den _______________

Dorte Holm Ostersen

Niels Jørgen Pedersen
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A/S Difko Skov Invest - Tegningserklæring
BAGGRUND

Denne erklæring afgives i forbindelse med min underskrivelse af tegningsordre med bindende tegningstilsagn vedrørende kapitalandele i
A/S Difko Skov Invest (herefter benævnt Selskabet).
UNDERTEGNEDE

Navn/selskab:
CPR-/CVR-nr.:
Adresse:
Tlf.
E-mail :
(herefter benævnt Investor).
Erklæring

Investor erklærer at besidde den fornødne erfaring, viden og ekspertise til at træffe sine egne investeringsbeslutninger og foretage en
korrekt vurdering af risici i forbindelse hermed.
Investor erklærer samtidig at være bekendt med de risici, der er forbundet med den påtænkte investering i form af indskud i og tegning af
kapitalandele i Selskabet.

FRASKRIVELSE AF ALMINDELIGE BESKYTTELSESREGLER

Investor er særligt gjort opmærksom på, at ved underskrivelse af denne erklæring fraskriver Investor sig de
investorbeskyttelsesrettigheder, der er gældende for detailinvestorer (dvs. investorer, der ikke er professionelle investorer, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1074 af 6. juli 2016 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. §3, stk. 1, nr. 40).
Dette indebærer blandt andet, at Investor antages selv at kunne forstå den information, der er modtaget, og selv kan træffe
investeringsbeslutninger på baggrund heraf eller søge rådgivning herom.
Difko Invest A/S er således ikke forpligtet til at vurdere, om en investering i Selskabet, som den påtænkte, er egnet for Investor.

, den

underskrift
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