
Blankett föranmälan

Denna blankett används för att föranmäla ditt intresse för att delta i Bolagets kommande emissioner. Föranmälan är inte bindande, vare sig för dig 
eller för Bolaget. Däremot medger du, genom att skicka blanketten till Bolaget, att Bolaget sparar dina uppgifter för att vid ett senare tillfälle kunna 
skicka ett emissionserbjudande direkt till dig.

Framtida emissioner kan vara både med kontant betalning eller med andra skogstillgångar, så kallad apportemission, eller en kombination av dessa.

Ja, jag är intresserad av att ta emot ett emissionserbjudande från Eternali.

Jag avser betala kontant (kan kombineras med nedan)

Jag avser betala med skogstillgångar som jag äger, enligt nedan

Andelar i en skogsfond.

Vad heter skogsfonden?

Hur många andelar har du?

I vilken andelsklass?

I vilken valuta?

Vad är ungefärligt värde?

Aktier i ett onoterat skogsägande företag.

Vad heter företaget?

Äger företaget skog? 

I vilket/vilka land/länder äger företaget skog?

Hur många aktier har du?

Av vilket slag (A, B)?

I vilken valuta?

Hur stor del av det totala antalet aktier utgör din del (cirka)?

Vad är ungefärligt värde?

Hur är värdet per aktie uträknat?

(Om du kryssat i rutan ovan) Beskriv kortfattat tillgångarna:

>> Skicka gärna med ett underlag som visar ditt innehav.
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Fortsättning på nästa sida.

Förnamn/Firma: Efternamn:

Person-/Org.nr: Adress:

Postnr: Ort: Land:

LEI-kod/NID*/personnummer: Medborgarskap (samtliga):

E-post: Telefon:
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Skogsfastighet som jag äger privat.
På grund av svensk lagstiftning kan inte svenska aktiebolag förvärva skog som ägs av privatpersoner. 
Du kan därför endast kryssa i detta alternativ om du äger skog i ett annat land än Sverige.

I vilket land äger du skog?

Hur många hektar skogsmark?

Virkesförråd?                           kubikmeter

Utifrån de uppgifter du angivit kan Bolaget komma att ta kontakt för mer 
information. Bolaget förbehåller sig rätten att göra sin egen värdering av 
tillgångarna. För att tillgångarna ska godkännas som apport (betalningsmedel  
i en emission) krävs även att Bolagets revisor intygar värdet.

Fullständiga villkor för att konvertera dina befintliga skogstillgångar, värdering 
och övriga förbehåll samt processen för apportemissionen kommer att framgå av 
Erbjudandehandlingarna som tas fram och skickas till dig. Bolaget kan inte idag 
säga när detta blir, men ambitionen är under våren 2021.

Blanketten skickas till emission@eternali.se

>> Skicka gärna med ett underlag som visar ditt innehav, hur du äger det och övrig relevant information.

Företagets anteckningar

Ankomstdatum: Ankomstnummer: Tillgångstyp:

mailto:emission@eternali.se
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