
 

 
KØBS- OG TEGNINGSBLANKET 
 
Undertegnede accepterer (”Accept”) hermed det af Valueplus International A/S’ 
(”Forvalteren”) afgivne tilbud (”Tilbuddet”), i hvilken anledning jeg forpligter 
mig til for egen regning og risiko: 
 
(a) uigenkaldeligt at tegne eller købe kapitalandele (aktier) for et samlet be-

løb på DKK [__________] i Valueplus A/S, CVR-nr. 37 66 39 80 (”Fon-
den”) med ISIN DK0060742195, til en samlet pris der modsvarer Fon-
dens indre værdi på tidspunktet for den næstkommende kapitalforhøjel-
se/salgsgennemførelse efter underskrivelse af nærværende købs- og teg-
ningsblanket, og 

 
(b) at have afgivet Accept af Tilbuddet på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. 
 
Ydermere er jeg bekendt med og accepterer,  
 
(c) at Forvalteren og Fonden er uden ansvar for de skattemæssige konse-

kvenser af min tegning/køb af kapitalandele, og at dette ansvar således 
alene påhviler undertegnede, og 

 
(d) at Forvalteren frit kan tilbagekalde Tilbuddet, såfremt de i Tilbuddet 

indeholdte betalingsvilkår ikke opfyldes rettidigt. 
 

***** 
Tegningsbeløbet bedes overført fra nedenstående konto senest den ________ 
(ved tilstrækkelig tegning inden denne dato, kan datoen fremrykkes) og aktierne 
lægges ind på nedenstående VP depot: 
 
Pengeinstitut  
Reg. nr.  
Konto nr.  
VP depot nr.  
 Navn Tlf. Email 
Bankrådgiver    
 
 Pengeinstituttets CD-ident skal ligeledes oplyses (dette kan indhentes i din bank): 
 
CD-ident  
 

 

Advokatpartnerselskab 

Martin Christian Kruhl 

Advokat 

J.nr. 305628-MBA 



 
 

 

 

Side 2 

Beløbet bedes indsat på VALUE+ A/S’ konto i Nordea: Reg. nr 2251, Konto nr. 
4390450295. Husk at angive fulde navn ved overførslen. 
 

Investoroplysninger (anvend blokbogstaver) 
 
 
Hvis fysisk person: Hvis selskab: 
  
______________________________ ______________________________ 
[navn] [Selskabets navn] 

 
______________________________ ______________________________ 
[adresse] [Selskabets adresse] 

 
______________________________ ______________________________ 
[postnummer og by] [Selskabets postnummer og by] 

 
______________________________ ______________________________ 
[telefon] [Selskabets telefon] 

 
______________________________ ______________________________ 
[E-mail adresse] [Selskabets E-mail adresse] 

 
______________________________ ______________________________ 
[Cpr nr.:] [Selskabets Cvr nr.:] 

 
 
 
 
 

 

______________________________ ______________________________ 
[Underskrift] [Underskrift - tegningsberettigede] 
 
 
Vedlæg kopi af gyldigt pas eller køre-
kort samt sygesikringsbevis. 
 

Vedlæg fuldstændig rapport fra Virk.dk 
på selskabet samt oplysninger (gyldigt 
pas/kørekort samt sygesikringsbevis) 
om ejere af 25 % eller mere. 

 
Nærværende blanket bedes underskrevet, scannet og sammen med relevant legi-
timation mailet til md@dyrberginvest.dk eller sendt per post til VALUE+ A/S’ 
adresse på Filippavej 23, 8270 Højbjerg. 


