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* Obligatoriske oplysninger 

1. Undertegnede ønsker at tegne følgende antal Units i Selskabet: 

 

Antal Units* 

2. Fortæl hvor tildelte og betalte Units skal leveres: 

 

6. Ved at underskrive denne tegningsblanket bekræfter jeg følgende: 

 
• At jeg har vurderet selskabets selskabets fremtidige udvikling og drift og overvejet alle relevante risici. Hver investor skal foretage sin egen vurdering af disse risici 

ved at læse og forstå alle tilgængelige oplysninger, der offentliggøres om dette tilbud. Prospektet kan downloades på www.bawat.com og www.nordic-issuing.se; 

• At jeg har læst Prospektet og forstået de risici, der er forbundet med at investere i dette særlige finansielle instrument; 

• At jeg har læst og forstået de oplysninger, der er anført i afsnittet "Terms and Conditions for the Offering” i Prospektet; 

• At jeg har læst og accepteret de oplysninger, der er angivet på tegningsblanketten; 

• At der ikke kan foretages ændringer eller ændringer af den trykte tekst i denne tegningsblanket; 

• At der kan ses bort fra en ufuldstændig eller ukorrekt tegningsblanketter; 
• At jeg forstår, at det firma, jeg repræsenterer (hvis relevant) skal have en aktiv LEI-kode for at tegne Units; 

• At jeg er klar over, at der ikke er noget kundeforhold mellem Nordic Issuing og tegneren med hensyn til denne tegning; 

• At jeg er klar over, at Nordic Issuing ikke vil foretage nogen vurdering af, om tegning af Units er egnet til mig eller den person, på hvis vegne jeg tegner; 

• Jeg har bemærket, at udbuddet ikke er rettet til personer med bopæl i USA, Australien, Japan, Canada, New Zealand, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore 
eller andre lande, hvor deltagelse kræver yderligere prospekt, registrering eller andre foranstaltninger end dem, der kræves i svensk lovgivning; 

• At jeg er klar over, at tegningen ikke er omfattet af den returret, der følger af den svenske fjern- og dørsalgslov; 

• At tegning er bindende; 

• At jeg ved underskrivelsen af denne tegningsblanket bemyndiger Nordic Issuing til på undertegnedes regning at gennemføre tegningen af Units i henhold til de 
vilkår og betingelser, der er angivet i Prospektet; 

• Disse personoplysninger vil blive opbevaret og behandlet af Nordic Issuing, Selskabet og selskabets finansielle/juridiske rådgiver i overensstemmelse med 
databeskyttelsesforordningen (GDPR); 

• At jeg er klar over, at jeg kun må indsende én tegningsblanket pr. underskriver. Hvis der indsendes flere tegningsblanketter, vil kun den senest modtagne blive taget 
i betragtning. 

• At tildelingen af værdipapirer i overensstemmelse med tegningen ikke kan garanteres. 

3. Hvor mange gange har du investeret via Nordic Issuing inden for de seneste 2 år?  0-9 gange             10 gange eller mere 

4. For tegning over 15.000 EURO eller hvis svaret er "10 gange eller mere" på spørgsmål 3: 

Hvis tegningen beløber sig til eller overstiger EUR 15.000, eller hvis svaret er "10 gange eller mere" på spørgsmål 3 ovenfor, skal hvidvaskskemaet, 

der er tilgængeligt på Nordic Issuings hjemmeside udfyldes. 

Bemærk venligst, at Nordic Issuing ikke kan garantere, at tegningsblanketten vil blive taget i betragtning, før hvidvaskkontrollen er tilgængelig for 

Nordic Issuing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegningsblanket til tegning af Units i Bawat Water Technologies AB 

("Selskabet") 
Tegningsperiode: 3. marts – 17. marts 2022 
Pris pr. Unit: 19,50 SEK 
Tildeling:  Tildeling vil blive meddelt via e-mai 
 

 

5. Udfyld nedenstående oplysninger: 

 Navn* 

Telefonnummer i dagtimerne* 

Land E-mail* 

Sted og dato* Underskrift (autoriseret virksomhedssignatur eller værge, hvis relevant)* 

 

 CPR-/ CVR-nummer * 

VP-konto eller depotnummer*  

 

 

Bank/administrator* 

Betaling:  Skal ske i overensstemmelse med 
instruktionerne på afregningsnotaen. Planlagt 
den 24. marts 2022 

Minimumstegning:      250 Units (svarende 4.875 SEK) 

 

 

7. Send tegningsblanketten til info@nordic-issuing.se (scannet kopi) 

 

Bemærk, at når du tegner via denne blanket og ikke gennem din bank, kan du ikke være sikker på at modtage tildelte aktier før første handelsdag 

http://www.bawat.com/

