
K/S Roskilde Retail Park II

Fuldmagt samt købsaftale for K/S Roskilde Retail Park II

Foretager hermed bindende køb og tegning af:

                 stk. anparter à DKK 117.500,- hver svarende til 1/100 af det samlede antal 
anparter i kommanditselskabet K/S Roskilde Retail Park II (CVR-nr. 40576886)
              
 stk. anparter à DKK 500,- hver svarende til 1/100 af det samlede antal 
anparter i Roskilde Retail Park II Komplementar ApS (CVR-nr. 40576193)

For anparterne i kommanditselskabet K/S Roskilde Retail Park II betaler jeg kontant             DKK

For anparterne i Roskilde Retail Park II Komplementar ApS betaler jeg kontant                    DKK

     Jeg betaler således i alt:                               DKK
       

Jeg ønsker at modtage tilbud på hel eller delvis finansiering af mit kontantindskud (sæt kryds)

Navn:

CPR-nr. / CVR-nr.:

Stilling:

Adresse:

Postnr.:   By:

Telefon:

E-mailadresse:

Dato:                   Underskrift:

Bemærk, beløb skal udfyldes uanset om kontantindskuddet betales kontant eller finansieres. 

I forbindelse med mit køb tiltræder jeg de i prospektet an-
førte vedtægter for kommanditselskabet samt komplemen-
tarselskabet og bekræfter, at jeg har gjort mig bekendt med 
disse samt det foreliggende prospektmateriale, herunder 
revisorerklæring, advokaterklæring og juridisk rapport, der 
er en integreret del af prospektet.

Jeg har gjort mig bekendt med og påtager mig den i ved-
tægternes § 5 nævnte hæftelse. 

Jeg er bekendt med og accepterer, at købet er bindende for 
mig, og at jeg snarest efter underskrift af denne tegningsaf-
tale indsender samtlige relevante dokumenter med henblik 
på godkendelse af mit køb, herunder blandt andet årsop-
gørelser, lønsedler, PBS-oversigter, lånedokumenter, enga-
gementsoversigter, kopi af billedlegitimation mv.

Blue Capital A/S behandler personfølsomme oplysninger i 
henhold til gældende kundevilkår og datasikkerhedspolitik-
ker, som beskrevet på www.bluecapital.dk.

Jeg accepterer, at købet først er bindende for kommandit-
selskabet og udbyder, når indskudskapitalen er indbetalt, og 

når bekræftelse er foretaget af udbyder ved skriftlig medde-
lelse til mig. 

Herudover accepterer jeg, at denne tegningsaftale kan 
bortfalde efter kommanditselskabets og udbyders bestem-
melse, såfremt jeg ikke kreditgodkendes og såfremt projek-
tet ikke måtte kunne gennemføres endeligt på vilkår, der i 
al væsentlighed svarer til prospektet, herunder med endelig 
godkendelse fra projektets finansieringsgivere.

Jeg forpligter mig til efter påkrav at underskrive samtlige 
dokumenter i forbindelse med handlens indgåelse og gen-
nemførelse. 

Jeg er endvidere bekendt med, at jeg ved min underskrift 
nedenfor har givet Blue Capital A/S uigenkaldelig fuldmagt 
til at skrive under på samtlige dokumenter i forbindelse med 
denne aftale og de relaterede køb af ovenstående andele, 
ejendomshandlens indgåelse og gennemførelse samt kom-
manditselskabets almindelige drift, herunder lånedoku-
menter, pantsætningserklæringer, kautionserklæringer og 
øvrige dokumenter forbundet hermed.

1 uge efter jeg har modtaget bekræftelse på godkendelse til deltagelse i projektet indbetales DKK 100.000,- pr. 10% ejerandel 
til en klientkonto hos Gangsted Advokatfirma.
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