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Investorerklæring 
 

 

Denne investorerklæring afgives ud fra investor er bekendt 

med følgende: 

 

 

● risici for den påtænkte investering 
● overgang fra status af detailinvestor til professionel 

investor 
● investor er indforstået med minimumskravet for 

investeringen på EUR 100.000 el. DKK 750.000 
● investor opfylder kravet i 

puljepensionsbekendtgørelsen 
 

 

Investor erklærer at,  

 

”investor er en fysisk person eller en juridisk person (selskab, 

fond etc.) og forpligtiger sig til at købe aktier for mindst EUR 

100.000 el. DKK 750.000 i Advice Capital Breakthrough 

Biotech A/S. 

 

Investor vil blive behandlet som ”professionel” investor, idet 

investor erklærer sig bekendt med de risici, der er forbundet 

med den pågældende investering.  

 

Information om selskabets risici og tegning af aktier i 

selskabet er beskrevet i selskabets udbudsmateriale og i 

selskabets vedtægter.” 

 

 

Puljepensionsbekendtgørelsen foreskriver i øvrigt at følgende 

krav opfyldes: 

 

1. At investor som minimum investerer et beløb 

svarende til DKK 750.000(forhøjet jf. FAIF loven) 

2. At værdien af investeringen højst udgør 20 pct. af 

den del der ligger under DKK 2 mio. 

3. At investeringen på investeringstidspunktet højst 

udgør 50 pct. af den samlede opsparing der ligger 

mellem DKK 2 og 4 mio. 

4. At værdien højst udgør 75 pct. at den del af 

formuen der ligger over DKK 4 mio. 

5. At kommanditselskabet og 

kommanditaktieselskabet udelukkende investerer i 

aktivtyper efter stk. 4, nr. 5.   

 

 
Til investors information henvises der i øvrigt til 

lovgivningen på området;  

 

● FAIF loven § 5, stk. 5 
● puljepensionsbekendtgørelsens § 23, stk. 4, nr. 1-5. 

 

 

 

 

København, den                /                2019 

 
 
 

 
 
 
 
 


