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Anmälningssedel för teckning av aktier i Skogsaktiebolaget Eternali
Teckningstid:

Teckningskurs:

Övrig information:

Tilldelning och betalning:

26 januari - 19 februari 2021,
kl 15:00

125 SEK

Se memorandum samt villkor
och anvisningar på eternali.se

Teckning sker genom att skicka in anmälningssedel samt att betala enligt anvisning.
Tilldelning meddelas genom utskick av
avräkningsnota.

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av aktier i Skogsaktiebolaget Eternali till en kurs om 125 SEK per aktie.
Fyll i antalet aktier du vill teckna.
Antal aktier:

aktier á 125 SEK, motsvarande totalt belopp:

Observera att det inte är möjligt att teckna aktier till en ISK-depå eller ett kapitalförsäkringskonto (KF) i detta erbjudande!

Förnamn/Firma:

Efternamn:

Person-/Org.nr:

Adress:

Postnr:

Ort:

Land:

LEI-kod/NID*/personnummer:

Medborgarskap (samtliga):

E-post:
VP-konto:

00 0
Depåbank:

Eller

Depånr: (OBS! Ej ISK eller KF)
Telefon:

* Se förklaring på nästa sida

Obligatoriska uppgifter för eventuell beslutsfattare (exempelvis om tecknaren ovan är en juridisk eller omyndig person) Lämnas annars tomt.
Förnamn:

Efternamn:

NID*/personnummer:
:

Jag bekräftar genom min underskrift att jag läst, förstått och godkänner all information som framgår av båda sidorna av denna anmälningssedel
Ort och datum:

Skicka anmälningssedeln till:

Underskrift:

Skogsaktiebolaget Eternali, c/o Office Stureplan, Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm
eller via e-post till: emission@eternali.se

Om teckningen avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR ska en kopia på giltig legitimationshandling medfölja. För juridisk person ska även ett
Aktuellt registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas. Både fysisk och juridisk person ska i detta fall även bifoga blanketten ”Åtgärder”

Fortsättning på nästa sida.
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Genom min namnteckning på förestående sida har jag (kunden) bekräftat att jag har tagit del av
och accepterat nedan angivna avtalsvillkor. Jag har även bekräftat att:
• Anmälan är bindande och en felaktig anmälan kan komma att bortses från.
• De finansiella instrumenten tecknas till fast pris som angivits i teckningsanmälan.
• Teckning kommer att utföras så snart som möjligt förutsatt att teckningsanmälan och därtill hörande
dokument är korrekt ifyllda samt att det inte föreligger några hinder mot transaktionen enligt lagen om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
• Investeringen är förknippad med risk samt att hela det investerade kapitalet kan gå förlorat.

Nästa steg:
Underteckna denna teckningsanmälan och skicka in till bolaget per post ELLER med e-post.
Betala det totala belopp du angivit till Bolagets konto nedan. Därefter skickar bolaget en avräkningsnota till dig.
När teckningstiden är avslutad bokas aktierna ut till din uppgivna depå.

Betalning
Betalning sker i SEK direkt till Skogsaktiebolaget Eternalis konto:
Mottagare:

Skogsaktiebolaget Eternali

Bank:

Swedbank

Konto:

8327-9,704 652 333-3

IBAN:

SE27 8000 0832 7970 4652 3333

BIC:

SWEDSESS

Bankgiro:

5588-3938

*Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion.
Juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier). Fysiska personer som inte har svenskt medborgarskap eller som
utöver svenskt medborgarskap har medborgarskap i ytterligare land i EES, behöver uppge sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) i
enlighet med Artikel 6 och Bilaga 2 i förordning (EU) 2017/590.

