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Tegningsblanket 
vedrørende aktier i Samsø Økojord A/S 

[Ændret d. 07.09.2020 til Tillægsprospekt] 
 

 
Ovenstående investor anmoder hermed om optagelse som aktionær (investor) i aktieselskabet Samsø 
Økojord A/S med et tilsagn svarende til det ovenfor nævnte beløb i henhold til Prospekt af 23. august 
2018 (”Prospektet”) samt Tillægsprospekt af 7. september 2020 (”Tillægsprospekt”).  
 
Ved tilsagn om tegning af aktier forpligter investor sig til inden 10 dage efter anmodning fra Samsø 
Økojord A/S, CVR-nr. 37623350, eller dets rådgivere at indbetale det investerede beløb, inkl. overkurs 
til en anvist bankkonto. 
 
Undertegnede giver samtidig hermed ledelsen i Samsø Økojord A/S bemyndigelse til at underskrive 
ejeraftalen i Samsø Økojord A/S på vegne af undertegnede med den virkning, at undertegnede tiltræ-
der ejeraftalen (Prospektets bilag 3), og dermed er optaget som aktionær i Samsø Økojord A/S. 
 
I forbindelse med nærværende udbud er undertegnede opmærksom på, at den tegnede kapital alene vil 
blive anvendt efter en skønsmæssig og konkret overvejelse hos ledelsen i Selskabet, hvormed kapita-
len ikke kan forventes anvendt til køb af landbrugsejendomme med det samme. Selskabet skal kunne 
erhverve landbrugsejendomme som selskabets bestyrelse skal kunne godkende.  
 
Undertegnede erklærer hermed: 

 

1. at have læst og forstået Prospektet, Tillægsprospektet samt denne Tegningsblanket og de 
med investeringen forbundne risici, der knytter sig til en investering i Samsø Økojord A/S, og 
med tilstrækkelig bistand fra professionelle rådgivere ikke at have baseret min investeringsbe-
slutning på nogen form for garantier afgivet af Samsø Økojord A/S eller dets ledelse og/eller 
rådgivere, 

2. at alle de heri afgivne oplysninger og erklæringer er korrekte og retvisende i enhver henseen-
de, 

3. at forstå, at denne tegningsblanket udgør et tilbud fra undertegnede, som vil være bindende 
for undertegnede, medmindre undertegnede forud for selskabets anmodning om indbetaling af 
tegningsbeløbet måtte have tilbagekaldt nærværende tegningstilsagn, 

4. at forstå, at det meddelte tilsagn dermed er uigenkaldeligt, når Selskabets ledelse har anmo-
det om indbetaling af tegningsbeløbet til en anvist bankkonto, 
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5. at forstå, at Selskabet løbende i udbudsperioden kan gennemføre flere kapitalforhøjelser, jf. 
Prospektets pkt. 3 ”Afgivelse af tegningsordre”, 

6. at afgive fuldmagt til selskabets bestyrelse til, at vedtage og anmelde de løbende kapitalforhø-
jelser i forbindelse med evt. fremtidige kapitalforhøjelser. 

 

 
Investeret beløb, inkl. overkurs: 
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Tilsagn i DKK med tillæg af overkurs på 0,4 kurspoint: (Ex: Ved tegning af nominelt 
DKK 100.000 skal indbetales DKK 104.000)     
  

Bank reg.nr og 
kontonr.     

Navn     

CPR/CVR-nr     

Adresse     

    

Telefon     

e-mail     

      

      
dato underskrift af investor  

(hvis der ikke underskrives med NemID) 
 
Du kan med fordel hente tegningsblanketten på https://samsoe-oekojord.dk/ 
 
Tegningsblanketten kan sendes pr. e-mail til info@samsoe-oekojord.dk eller til Selskabets adres-
se Alstrup 2, 8305 Samsø, att. Mai Worre. 


