KÖP
ANMÄLAN

UPPGIFTER OM ANDELSÄGARE

INSIDERFONDER AB

Namn/Företag
Person-/Organisationsnummer
Adress

Telefon dagtid (inklusive riktnummer)

Postnummer/Ort

Telefon kvällstid (inklusive riktnummer)

E-postadress

Mobiltelefon

Kontonummer inkl clearingnummer

Bank

Likvidkonto vid försäljning inkl clearingnummer

Bank

eventuell förmyndare
Kontonummer inklusive clearingnummer

Bank

Kontonummer inklusive clearingnummer

Bank

jag önskar få information från insider:

Elektroniskt

Per post

ange det belopp som du/ni vill teckna för i respektive fond
OBS! Vänligen notera att pengar måste sättas in på aktuellt kontonummer innan köp av fondandelar genomförs. Vid inbetalning,
ange ditt personnummer/organisationsnummer som betalningsreferens samt skicka/faxa in denna teckningsanmälan till fondbolaget.

inside active global

SEB 5851-1079777

Kronor

inside Australia

SEB 5851-1079688

Kronor

Inside Canada

SEB 5851-1079653

Kronor

inside hedge

SEB 5851-1067736

Kronor

Inside Sweden

SEB 5851-1073205

Kronor

Inside USA

SEB 5851-1079750

Kronor

handlingar att bifoga teckningsanmälan
För privatinvesterare:
• Vidimerad kopia av ID-handling
• Ifyllt kundfrågeformulär
För juridisk person (företag, stiftelser etc.):
• Vidimerad kopia av registreringsbevis (max 3 månader gammalt)
• Vidimerad kopia på kontaktpersonens ID-handling
• Om kontaktpersonen är annan än behörig firmatecknare, vidimerad fullmakt
• Vidimerat utdrag ur aktiebok som visar ägare/intressenter med ägarandel
över 25% eller mer
• Ifyllt kundfrågeformulär

Aktuella stopptider vid köp av fondandelar
(klocklag inom parantes gäller halvdagar)
07:00 Inside Australia
15:00 .Inside Active Global, Inside Canada, Inside
USA
15:00 (10:00) Inside Hedge, Inside Sweden
Sparande och minsta engångsinsättning
Vid första köptillfället är minsta köpbelopp 5 000 kr
för samtliga fonder

Om du är ny kund hos INSIDER, vänligen fyll i frågeformuläret på nästa sida

fråge
formulär

Den 15 mars 2009 infördes en ny lag om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism som innebär att
vi behöver följande uppgifter om dig:

FÖR NYA KUNDER

1. Vilket av följande alternativ beskriver bäst ditt
syfte med att bli kund hos insiderfonder?
Sparande i fonder
Riskspridning
Annat, vänligen ange:

2. Vad har du för placeringshorisont?
Lång sikt (>5 år)
Medellång sikt (1-5 år)
Kort sikt (< 1 år)

3. Hur stort belopp tror du att du i genomsnitt
kommer att köpa för vid ett enskilt tillfälle?
Mindre än 10 000 SEK
10 000-100 000 SEK
100 000-1 000 000 SEK
Mer än 1 000 000 SEK

4. Hur ofta kommer du uppskattningsvis att köpa
i insiderfonders fonder?
Flera gånger/månad
1 gång/månad
Flera gånger/år
1 gång/år
Mer sällan

5. Verklig huvudman
Agerar du för någon annans räkning som är den verkliga
huvudmannen?
Nej
Ja
Om ”Ja”, vänligen ange namn/firma och personnummer/ organisationsnummer och adress på den verkliga huvudmannen:

Om den juridiska personen är en stiftelse eller liknande, vänligen
ange namn, adress samt personnummer/organisationsnummer
på framtida förmånstagare, alternativt namn på de fysiska personer i vars främsta intresse den juridiska personen har inrättats
eller bedriver verksamhet för.
Namn/Företag
Person-/Organisationsnummer
Adress

7. Personer i politiskt utsatt ställning (s.k. PEP)
- frågan gäller endast personer utsatta utomlands
Har du, någon av dina närmaste familjemedlemmar, eller någon
med vilken du för närvarande har eller har haft en affärsrelation
med, under det senaste året haft en viktig offentlig politisk funktion?
Nej
Ja
Om ”Ja”, ange funktion och land samt, om personen som innehaft funktionen är en annan person än du själv, namnet samt din
relation till honom/henne.
Namn/Företag
Person-/Organisationsnummer
Adress

Namn/Firma

8. Intygande
Person-/Organisationsnummer
Adress

6. Juridiska personer
För kunder som är juridiska personer måste information om kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur anges. Ange namn,
adress samt personnummer på samtliga ägare som direkt,
eller indirekt, äger 25% eller mer av aktierna eller rösterna i den
juridiska personen.
Namn/Firma
Person-/Organisationsnummer
Adress

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är aktuella och
riktiga. Jag förbinder mig att inkomma med ny information till
Insiderfonder vid eventuella förändringar av uppgifterna. Jag har
tagit del av gällande fondbestämmelser, informationsbroschyr
och övrigt material.
Ort och datum
Namnunderskrift
Namnförtydligande

sänd denna blankett till:
Insiderfonder AB
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm
Eller faxa till:
031 16 52 15

