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TIEDOT MERKITSIJÄSTÄ JA MERKINNÄSTÄ  
      

Etu- ja sukunimi/Yrityksen nimi  Henkilötunnus/Y-tunnus
      

Postiosoite  Postinumero  Postitoimipaikka
      

Puhelin   Sähköposti
      

Kansalaisuus

Merkintähinta 7,58 euroa/kpl 
      

Merkittävien osakkeiden määrä*  Merkintähinta yhteensä
      

Merkitsijän Pankki  Pankkitilin numero IBAN-muodossa

Merkintäsitoumus tulee toimittaa merkintäajan kuluessa osoitteeseen: marko.savolainen@avantwood.fi

MERKITSIJÄN ANTAMA VAKUUTUS JA MERKINTÄSITOUMUKSEN ALLEKIRJOITUS
Merkintäsitoumuksen antaja vakuuttaa tutustuneensa riittävän huolellisesti Avant Wood Oy:n Toimintaan, Yhtiöön, Tarjottaviin Osak-
keisiin, Osakeannin Ehtoihin sekä riskeihin sijoituspäätöstä tehtäessä. Tarvittavat tiedot löytyvät liitteenä olevasta perustietoasiakirjas-
ta. Lisäksi hyväksyn tämän asiakirjan allekirjoituksin perustietoasiakirjassa kuvatut Vähemmistöosakassopimuksen ehdot itseäni sitovik-
si. Vakuutan saaneeni riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sijoituskohteena olevien osakkeiden arvoon. 

    

Paikka  Aika 

      

Allekirjoitus  Nimenselvennys

                        

MERKINTÄSITOUMUS

AVANT WOOD OY 
SUUNNATTU MAKSULLINEN OSAKEANTI
Merkitsemme Avant Wood Oy:n hallituksen osakeantivaltuutuksen nojalla 2.7.2021 liikkeeseen laskettuja uusia osakkeita seuraavasti:
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SUOSTUMUS SÄHKÖISEEN VIESTINTÄÄN
Minulle voidaan jatkossa lähettää yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen yhtiökokous kutsuja ja muuta osakkeenomistajan informaatiota.

    Hyväksyn

    En hyväksy

    Olen jo aikaisemmin antanut suostumukseni

OSAKKEIDEN MAKSUOHJEET  
Merkintähinta maksetaan viimeistään 5 pankkipäivän kuluessa merkintäsitoumuksen päivästä lukien.
Saaja:  Avant Wood Oy
Tilinumero:  FI24 5482 3720 0159 99
Viesti:  Merkitsijän koko nimi ja syntymäaika / y-tunnus

AVANT WOOD OY TÄYTTÄÄ
  
Merkintä vastaanotettu:
    

Päivämäärä  Kellonaika     

Merkintäsitoumuksen antaja tai edustaja on tunnistettu ja henkilöllisyys todennettu seuraavasta todentamisasiakirjasta:
Suomalaisen viranomaisen myöntämä

    Passi   

    Ajokortti             

    Poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti  Henkilöasiakirjan numero

Ulkomaisen viranomaisen myöntämä:

    Passi            

    Henkilötodistus, jota voidaan käyttää matkustusasiakirjana Henkilöasiakirjan numero

Sähköinen tunnistautuminen

    Visma Sign



TILISIIRTO/GIRERING

FI24 5482 3720 0159 99

Avant Wood Oy

HETI

Viitenumero
Referensnummer

Eräpäivä
Förf. dag  EUR

Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä n:o
Från konto nr

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten 
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

Betalningen förmedlas till mottagaren endast i Finland enligt de allmänna villkor-
en för inrikes betalningsförmedling och endast på basis av det
kontonummer som betalaren har meddelat.

Ystävällisesti täyttäkää seuraavat merkinnän edellyttämät tiedot.

Merkitsijän koko nimi ja syntymäaika / y-tunnus
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