Delegeringsbeslut 1

I _ \/
KOMM:UklNVEST

Undertecknad låntagare skall till Kommuninvest i Sverige AB (pub!) ("Kommuninvest") eller order, betala nedan angivna
lånebeloppet jämte ränta, avgifter och kostnader enligt bestämmelserna i denna revers samt i "Allmänna villkor AV02.2".

Låntagare:
Organisationsnr:
Adress:

STIFTELSEN HERRLJUNGA INDUSTRILOKALER
864000-0892
524 21 HERRLJUNGA

Lånenummer:
Lånebelopp:

77616
SEK 6 000 000

Utbetalningsdag:
Aterbetalningsdag:

2015-11-19
2018-11-28

Ränta :

3 månaders STIBOR + 0,43 %

Räntebindning:

2015-11-17, 2015-11-26 och därefter två bankdagar före räntebetalning.

Räntebetalning :

2016-02-28 och därefter kvartalsvis i efterskott.

Datum ....................................................... ..
STIFTELSEN HERRLJUNGA INDUSTRILOKALER

Underskrift I Namnförtydligande
Titel

Borgen :

Underskrift I Namnförtydligande
Titel

För fullgörandet av låntagarens samtliga förpliktelser enligt denna revers, tecknas härigenom
borgen såsom för egen skuld. Borgen omfattar samtliga de skyldigheter och rättigheter, inklusive
exponeringar, som anges ovan samt de bestämmelser som anges i "Allmänna villkor AV02.2".
Genom undertecknandet av borgensåtagandet har HERRLJUNGA KOMMUN som
borgensman tagit del av och accepterat samtliga bestämmelser enligt denna revers.
Borgensförbindelsen är tecknad enligt beslut år........ '.f..9.1.~.......... , paragraf... ..... .!.~9. ................. .
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STIFTELSEN HERRLJUNGA INDUSTRILOKALER
Box 31
524 21 HERRLJUNGA

Lånehandlingar för underskrift
Tack för affären!
Bifogat finner Ni lånehandlingar för utskrift i färg. Vi önskar, senast två bankdagar före lånets
start, erhålla följande handlingar:

Underskriven revers i original

Kom ihåg att datera reverserna och i förekommande fall ange kommunens borgensbeslut på
reversen. Ange också vilket organ (KF, KS, delegat) som har fattat borgensbeslutet.
Av säkerhetsskäl ska Ni skicka handlingarna med rekommenderad post. Handlingarna måste
vara Kommuninvest tillhanda för att utbetalning ska kunna ske.
Med vänlig hälsning
Kommuninvest i Sverige AB

Nedim Murtic

