TEGNINGSBLANKET
Investeringsforeningen Advice Capital, afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech
Indledende
tegningsperiode:

28. september 2022 – 11. oktober 2022 (begge dage inkl.)

Betalingsdag:

14. oktober 2022

Tegningskurs:

100,50 franco

ISIN:

DK0061813250

Tegningssted:

Den udfyldte tegningsblanket skal være dit eget pengeinstitut i hænde senest den 11. oktober 2022, kl.
14:00.

Tegningsordre:

I henhold til og på vilkår som angivet i prospektet dateret den 23. september 2022 tegner jeg/vi
foreningsandele (investeringsbeviser) i ovennævnte afdeling og til ovennævnte tegningskurs, idet jeg/vi
samtidig bekræfter, at jeg/vi er bekendt med tilbuddet om at få udleveret kopi af prospekt og central
investorinformation. Materialet inkl. tegningsblanket kan hentes på foreningens hjemmeside
www.advicecapital.eu.
__________ stk. til kurs 100,50 pr. stk., i alt kr. ______________

Investor:

CPR-/CVR-nummer:

_______

Navn:
Adresse:
__
Telefon:
E-mail:
Konto:

____________

Tegningsbeløbet ønskes trukket på følgende konto:
Pengeinstitut
Reg.nr.

VP-konto:

Konto nr.

Investeringsbeviserne ønskes registreret på følgende konto i VP (oplyses af dit pengeinstitut):
KI-ident. _________________ VP-konto/Depot nr. ____________
Bemærk, at VP-konto og konto skal være i samme pengeinstitut.

Navnenotering:

Investeringsbeviserne ønskes noteret på mit navn i foreningens ejerbog (Sæt kryds for ja). _____ Ja
Med navnenoteringen giver jeg samtidig tilladelse til, at foreningens kommunikation til mig kan
ske elektronisk på ovennævnte e-mailadresse.

Samtykke:

Undertegnede giver hermed tilladelse til, at undertegnedes kontaktoplysninger, der er registreret
i foreningens ejerbog, kan videregives til investeringsrådgivningsselskabet Advice Capital A/S, CVR-nr.: 32 43
87 09, til brug, såfremt investeringsrådgivningsselskabet måtte have behov for at kunne kontakte
undertegnede i forbindelse med undertegnedes investering (Sæt kryds for ja). _____ Ja

Underskrift:

Dato

Underskrift
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Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech er stiftet den 1. marts 2021 og idriftsat i 2022.
Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende.
Registreringsnumre
Reg.nr. i Finanstilsynet:
SE-nr.:
CVR-nr.:

11.211.003
43 37 21 22
43 35 65 26

ISIN-kode
Afdelingen er søgt optaget til handel på Nasdaq Copenhagen under følgende ISIN-kode: DK0061813250
Indledende tegningsperiode
Andele i afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech udbydes i perioden fra den 28. september 2022 – 11. oktober 2022 (begge
dage inkl.) til fast kurs: 100,50 franco.
Alle tegningsordrer, der er tegningsstedet i hænde senest den 11. oktober 2022, kl. 14.00 vil blive opfyldt til tegningskursen.
Tegningskurs
Tegningskursen beregnes som afdelingens indre værdi med tillæg af de med emissionen forbundne omkostninger. Den indre værdi
beregnes som afdelingens formue divideret med den nominelle værdi af samtlige andele.
De med emissionen forbundne omkostninger skønnes at udgøre 0,50 kr. pr. andel. I tegningsperioden er prisen 100 kr. pr. andel
med tillæg af de med emissionen forbundne omkostninger i alt 100,50 kr.
Når den indledende tegningsperiode er slut, udsendes nota til investorerne med angivelse af det tegnede beløb. Betaling skal ske
den 14. oktober 2022, hvorefter andelene vil blive registreret på investors VP-konto.
Tegningens størrelse
Der er ikke fastsat et maksimum for emissionens størrelse.
Tegningssted, betaling for tegning og opbevaring
Andele udstedes gennem værdipapircentralen Euronext Securities i stk. af nominelt 100 kr. (ekskl. emissionsomkostninger), hvilket
også er minimumsindskuddet.
Tegning kan finde sted hos (kun for kontoførende institutter):
Jyske Bank A/S, CVR-nr. 17 61 66 17
CD ident: 07858
Att. Backoffice
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
VPcustody@jyskebank.dk
Køb af andele kan endvidere ske gennem dit eget pengeinstitut samt alle øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber.
Jyske Bank A/S er depotselskab og certifikatudstedende institut for foreningen i forhold til Euronext Securities.

I henhold til lovgivningens risikoklassifikation vil afdelingen, i lighed med andre investeringsforeningers afdelinger, blive risikoklassificeret med
farven gul. Det anbefales, at man læser om foreningen og afdelingen i prospektet samt central investorinformation, der kan downloades på
foreningens hjemmeside, www.advicecapital.eu, hvor foreningens vedtægter m.v. ligeledes kan hentes.
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