Teckningsanmälan för utlandssvenskar
Fyll i denna blankett om du vill göra en teckningsanmälan om du är en svensk medborgare som är
folkbokförd i utlandet.
Skicka denna blankett till följande adress:
Untie Lending AB
Attn: Preferensaktier
Box 396
541 28 SKÖVDE
Personnummer

Namn

Gatuadress

Postnummer

Telefonnummer

Land

Postort

Vilket bankkonto vill du ha utbetalningar till?
Bank

Clearingnummer

Kontonummer

Untie Group AB, Hertig Johans gata 6, 541 30 Skövde, info@untiegroup.se
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Kundkännedom
Är du på något sätt skattskyldig i USA?

Hur ofta tror du att du kommer investera?

¨ JA
¨ NEJ

¨
¨
¨
¨

Vilket är ditt yrke?
¨
¨
¨
¨
¨

Anställd
Egen företagare
Studerande
Ålderspension
Sjukpensionär

Vart kommer kapitalet ifrån?
¨ Ränta eller utdelningar från andra
investeringar
¨ Lön eller pension
¨ Spelvinster
¨ Fastighetsförsäljning
¨ Företagsförsäljning

Vad är din årsinkomst?
¨
¨
¨
¨

Under 100 000 kr
Mellan 100 000 – 500 000 kr
Mellan 500 000 – 1 miljon kr
Över 1 miljon kr

Vad är målsättningen med din investering?
¨
¨
¨
¨

Hur mycket kapital tror du att du kommer
investera?
¨
¨
¨
¨

En gång i månaden
En gång i halvåret
En gång per år
Detta är en engångshändelse

Under 100 000 kr
Mellan 100 000 – 500 000 kr
Mellan 500 000 – 1 miljon kr
Över 1 miljon kr

Ekonomisk säkerhet
Pension
Gåva till släkting
Konsumtion

Är du bosatt i Sverige?
¨ JA
¨ NEJ, ange land

Är eller har du varit en person i politiskt utsatt ställning? Har du närstående eller medarbetare som är
eller har varit i politiskt utsatt ställning?
¨ JA
¨ NEJ
¨ Undertecknad accepterar allmänna villkor för teckning av preferensaktier hos Untie Lending AB (publ)

Datum och ort

Namnteckning

Namnförtydligande

Untie Group AB, Hertig Johans gata 6, 541 30 Skövde, info@untiegroup.se
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Placera identifikation som körkort eller pass inom rutan nedan och kopiera detta blad samt fyll i
bevittning av två personer.

Bevittning
Två myndiga oberoende personer behöver intyga att ID-kopian överensstämmer med originalet.
Personnummer

Personnummer

Telefonnummer

Telefonnummer

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Untie Group AB, Hertig Johans gata 6, 541 30 Skövde, info@untiegroup.se

3

