Anmälningssedel för teckning av Obligationer i Cielo Mar Finans AB (publ)

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:
Mangold Fondkommission AB
Emissioner / Cielo Mar Finans AB (publ)
Box 55691
SE-102 15 STOCKHOLM
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr
Tel: 08-503 01 595 / Fax: 08-503 01 551
Email: emissioner@mangold.se

TECKNINGSTID

26 maj - 14 juni 2021, klockan 17:00

NOMINELLT BELOPP

5 000 SEK/Obligation

ISIN-KOD

SE0015950282

TILLDELNING & BETALNING

Eventuell tilldelning meddelas genom
utskick av avräkningsnota

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av Obligationer i Cielo Mar Finans AB (publ). Observera att anmälan är bindande samt att
endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna obligationer nyemitterade av Cielo Mar Finans AB, i enlighet med de villkor som anges i det prospekt som upprättats med
anledning av emissionen och som är daterat i maj 2021, den information om kostnader och avgifter som är förknippade med det aktuella instrumentet vilken
återfinns på Mangolds hemsida. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående
sida samt att Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av Obligationer enligt nedan.
Besked om eventuell tilldelning av obligationer lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande
juni
utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Anmälningssedel ska vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast klockan 17:00 den 314juni
21
20
.2021.
TOTALT BELOPP ATT INVESTERA (lägsta belopp att teckna är fyra (4) obligationer, således 20 000 SEK och därefter i poster om en (1) obligation à 5 000 SEK) Jag/vi

önskar teckna

Teckna online via
www.mangold.se

SEK

En vidimerad kopia på giltig legitimationshandling ska alltid medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att vara giltig.
För juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, inte äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. En vidimerad kopia av firmatecknares giltiga
ID-handling måste bifogas.

ÄR NI INTE KUND HOS MANGOLD SEDAN TIDIGARE OCH AVSER NI ATT TECKNA ER FÖR MINST 15 000 EURO (motsvarande cirka 150 000 SEK),
VÄNLIGEN FYLL I DEN SÄRSKILDA BLANKETTEN ”LIKVIDGRANSKNING”
Vid tilldelning ska tecknade obligationer levereras till nedanstående VP-konto/servicekonto eller depå. Alla uppgifter avseende anmälaren nedan är obligatoriska. Vänligen texta tydligt:
VP-konto / Servicekonto / Depå

Bank / Förvaltare

Personnummer/Organisationsnummer

Telefon

Efternamn (samtliga), Förnamn (samtliga) / Firma

Medborgarskap (samtliga)

LEI kod (för Bolag)*

TIN (om utländskt medborgarskap)

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)

E-post

Postnummer

Ort

Land (om annat än
Sverige)

Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

NID (om utländskt medborgarskap)*

Ort och Datum
Namnförtydligande

Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver
ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID) för att kunna teckna nya Vinstandelsbevis.

Erfarenhetsfrågor

Kunskapsfrågor

Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren handlat med Obligationer?
Ja, 1 till 2 gånger

Ja, 3 till 5 gånger

Kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om du investerar i Obligationer?

Ja, fler än 5 gånger

NEJ

Har Ni utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är direkt relevant för förståelsen av vilka risker som
är förknippade med obligationer och hur marknaden för finansiella instrument fungerar?

NEJ

Kan en obligation ha en begränsad livslängd?
JA

NEJ

JA

JA

NEJ

Om Ni inte har svarat på frågorna ovan kan Mangold inte göra en passandebedömning. Om Ni har svarat ”Nej” på någon eller några av frågorna ovan kan Mangold göra bedömningen att produkten inte är passande
för Er. Om inte passandebedömningen kan göras eller om Mangold har bedömt att produkten inte är passande för Er har Ni ändå alltid rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold Er att Ni
konsulterar Er finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill Ni ändå genomföra investeringen?
JA

Vid teckning av fullmaktshavare, se nästa sida ---->

[

1]

NEJ

Vid teckning av fullmaktshavare ska samtliga nedanstående uppgifter fyllas i som ett komplement till ovanstående. Vänligen texta tydligt:
Personnummer/Organisationsnummer
Vid
teckning av fullmaktshavare ska samtliga nedanstående uppgifter fyllas i som ettTelefon
komplement till ovanstående. Vänligen texta tydligt:
Personnummer/Organisationsnummer
Efternamn (samtliga), Förnamn (samtliga) / Firma

Telefon
Medborgarskap (samtliga)

Efternamn (samtliga), Förnamn (samtliga) / Firma
LEI kod (för Bolag)

Medborgarskap (samtliga)
TIN (om utländskt medborgarskap)

NID (om utländskt medborgarskap)

LEI kod (för Bolag)
Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)

TIN (om utländskt medborgarskap)
E-post

NID (om utländskt medborgarskap)

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)
Postnummer
Ort

Land (om annat än Sverige)

E-post
Ort och Datum

Postnummer
Ort
Land (om annat än Sverige)
Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Ort och Datum
Namnförtydligande

Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Namnförtydligande

Viktig information
1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, nedan
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anmälningssedlar
av attförvärv
den som
undertecknat
som
gäller för en
enskild emission,utgörs
ett enskilt
eller
fusion etc.
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7. Uppgifterna i anmälningssedeln kan komma att behandlas enligt
personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det uppdrag
som lämnas genom anmälningssedeln. Kunden kan skriftligen en
7. Uppgifterna
i anmälningssedeln
kan
komma
att behandlas enligt
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För köpareObservera
med depå
att det
för köpare
depå
hos Mangold
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anmälningssedel
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14. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds hantering av
anmälningssedeln som ingivits till Mangold är det viktigt att du
kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första
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är
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kontakta
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kontakta Mangold.
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