
TECKNINGSANMÄLAN	
 

Anmälningssedel	för	teckning	av	obligationer	i	Svensk	Whiskyfinansiering	AB	(publ)	
 
 
Insändes per post eller inskannad via e-post till: Frågor besvaras av vd Håkan Jarskog: 

Svensk Whiskyfinansiering AB 
c/o Nordic Whisky Capital AB 
Sankt Eriksgatan 58 
112 34 Stockholm 
 
info@nordicwhisky.se 

E-post: hakan@nordicwhisky.se  

Telefon: 08-651 04 38 

 
 
Anmälningstid: 2020-03-30 – 2020-04-17 
ISIN: SE0014035689 
Likviddag:  Den dag som anges i teckningsbekräftelsen  
 
 
Undertecknad tecknar härmed följande antal obligationer i Svensk Whiskyfinansiering AB (publ) á 
nominellt SEK 500 000 per obligation: 
 

Antal:  obligationer á SEK 500 000, motsvarande: SEK  

 
 

Anmälarens VP-konto: 

  ELLER 
Anmälarens depånummer: 

Depåbank 

 

Anmälarens fullständiga namn: 

 

Personnummer: 

 

Telefonnummer dagtid: E-post: 

 

Adress: 

 

Postadress : 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

Datum och ort  Bindande underskrift 
 

  



Erbjudandet	i	sammandrag	

Anmälningstid: 2020-03-30 – 2020-04-17  

Tilldelning och betalning: Tilldelning meddelas 
genom utskick av teckningsbekräftelse. Betalning 
ska ske den dag som anges i tecknings-
bekräftelsen, dock tidigast tre bankdagar efter 
teckningsbekräftelsen. 

Emissionsvolym: Minst SEK 5 000 000, maximalt  
SEK 20 000 000 

Teckning: Genom påteckning och insändning av 
teckningsanmälan till Svensk Whiskyfinansiering AB 
(publ). 

Emissionsinstitut: Aqurat Fondkommission AB. 
 

 
 
Viktig	information	

Obligationerna regleras av villkoren för Svensk Whiskyfinansiering AB:s (publ) obligationsprogram (”Villkoren”) 
daterade den 27 mars 2020 samt de slutliga villkor som upprättas särskilt för denna emission av obligationer 
(de ”Slutliga Villkoren”). De Slutliga Villkoren reglerar bland annat räntesats, räntebetalningsdagar, förfallodag, 
bonusränta och nominellt belopp för den aktuella emissionen. Tillsammans med denna teckningsanmälan bifogas 
ett utkast till de Slutliga Villkoren daterat den 27 mars 2020. Den definitiva versionen av Slutliga Villkor kommer 
att skickas tillsammans med teckningsbekräftelsen. I den definitiva versionen kommer emissionsdag och totalt 
emitterat belopp att anges, i övrigt kommer den att överensstämma med bifogat utkast.  
 
Det sammanlagda vederlaget för obligationerna kommer under varje kalenderår att understiga motvärdet av 
EUR 2 500 000. I enlighet med EU:s prospektförordning (2017/1129) samt 2 kap. 1 § Lag (2019:414) med 
kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning undantas därmed emissioner under 
obligationsprogrammet från prospektskyldighet, varför inget prospekt har, eller kommer att, upprättas för 
obligationsprogrammet.  
 
Genom att underteckna denna teckningsanmälan bekräftar anmälaren att anmälaren har mottagit, läst och 
förstått Villkoren och utkastet till de Slutliga Villkoren och att anmälaren har inhämtat tillräcklig ekonomisk och 
annan information om Svensk Whiskyfinansiering AB och är medveten om innebörden av en investering i 
obligationerna. Om anmälaren är osäker på vad en investering i obligationerna innebär bör anmälaren söka 
rådgivning innan ett beslut om investering fattas. Genom att underteckna denna teckningsanmälan bekräftar 
anmälaren sin oåterkalleliga begäran att teckna obligationer på de villkor som framgår av Villkoren och utkastet till 
de Slutliga Villkoren. Tilldelning av obligationer beslutas av Svensk Whiskyfinansiering AB och bekräftas genom 
en teckningsbekräftelse. Denna teckningsanmälan är bindande för anmälaren fram till och med den 15 maj 2020. 
Om inte anmälaren fått en teckningsbekräftelse senast denna dag upphör teckningsanmälan att gälla.  
 
 
Personuppgifter	

Personuppgifter som anmälare lämnar i samband med denna anmälan eller som i övrigt registreras i samband 
därmed, behandlas av Svensk Whiskyfinansiering AB (publ) för förberedelse och administration av uppdraget. 
Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Svensk Whiskyfinansiering AB (publ) 
samarbetar med.  
 
 
Geografisk	begränsning	

Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas för att tillåta ett offentligt erbjudande av obligationerna till 
allmänheten eller för att främja innehav eller spridning av något dokument eller annat material som rör Svensk 
Whiskyfinansiering AB eller obligationerna i något land. Varje potentiell investerare måste själv informera sig om 
och iaktta eventuella begränsningar avseende spridning av material rörande Svensk Whiskyfinansiering AB eller 
obligationerna. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) 
förutsätter registrering eller andra åtgärder eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant 
land. 
 
 


