Tegningsblankett | Aksjeobligasjon

Siste tegningsdag 02. september 2022 Siste betalingsdag 22. september 2022
Innbetalingsinformasjon

Mottaker: Garantum Fondkommission AB Kontonummer: 97 500 50 6931 Referanse for betaling: Fødselsnummer eller organisasjonsnummer
JEG ØNSKER Å SELGE
NOK/stk
NOK/stk
Overskytende beløp skal overføres til

Bank + BIC:

Gjeninvesterer – behold salgssum for å dekke kjøp.

IBAN:

FULLMAKT

Dersom ruten for fullmakt ikke krysses av må undertegnede selv instruere sin bank/kontofører om at solgte verdipapirer
skal overføres til Garantum Fondkommission AB. Blankett for overføringsoppdrag vil da sendes til kunde.
Undertegnede gir herved Garantum Fondkommission AB fullmakt til å innhente leveranse av de solgte verdipapirene ovenfor hos: Bank/kontofører 

Depotnummer/VPS-kontonummer

Kontaktperson 

JEG ØNSKER Å KJØPE

Antall

Undertegnede tegner seg herved for (i henhold til vilkår i utsteders gjeldende prospekt
tilgjengelig på www.garantum.no eller tel. +46 8-522 550 00):

(Minste investering 25 stk)

Sum

á NOK 10 000 NOK:

Aksjeobligasjon Nordiske Selskaper 100% Kapitalbeskyttelse nr 4579 (NO0012568874)

OPPBEVARING OG LEVERING AV TEGNET PLASSERING

Tegningshonorar 3% av nominelt beløp

NOK:

Sum trekkes fra konto:

NOK:

Bekreftet kopi av ID skal være vedlagt ved ekstern leveranse og forvaring (dvs. utenfor Garantum)

Navn på bank tilhørende VPS-konto:

Verdipapirer skal leveres til VPS-konto:
Bruk samme VPS-konto som tidligere
OBLIGATORISKE OPPLYSNINGER

Hvor kommer pengene du investerer fra?

Hva er målet med kundeforholdet?

Inntekt fra jobb/pensjon
Inntekt fra kapital
Inntekt fra næringsvirksomhet
Salg av selskap eller eiendom
Arv/gave
Annet:

Langsiktig sparing
Enkelt investering i verdipapirer
Annet:

Med PEP (person i politisk utsatt posisjon) menes en person som har
eller har hatt en ledende offentlige tjeneste/posisjon i Norge eller i utlandet.

PEP - PERSON I POLITISK UTSATT POSISJON

Har du (eller har hatt):
- En slik offentlig tjeneste/posisjon som menes med PEP?
- En funksjon i ledelsen for en internasjonal organisasjon (f.eks. FN, NATO, WTO)?
- En nærstående part som har eller har hatt en slik offentlig posisjon (f.eks. mann/kone, samboer/partner/barn, mann/kone til barn eller
medarbeidere)?
Ja

Nei

Har du svart ”ja” legg ved utfylt skjema: PEP - person i politisk utsatt posisjon, tilgjengelig på garantum.no/kundesenter/blankettsenter.

JURIDISK PERSON
Tegner du for en juridisk person (selskap)?
Ja
Nei
Har du svart ”ja” legg ved utfylt skjema
Bekreftelse av reelle rettigghetshavere,
tilgjengelig på: garantum.no/kundesenter/
blankettsenter.

Hensiktsmessighetstest – For at Garantum skal kunne sikre at du har forstått risikofaktorene for ovenstående plassering MÅ følgende spørsmål besvares:
•
•
•
•

Ja
Ja
  Ja

Har du satt deg inn i informasjonsmateriellet til plasseringen og forstått plasseringens konstruksjon?
Har du tidligere erfaring med investering i strukturerte plasseringer?
Er du klar over at du under visse forhold kan tape hele eller deler av din investering?
Har du forstått kostnadsstrukturen i produktet med tegningshonorar, tilretteleggermargin og utstedermargin?

  Ja

Nei
Nei
        Nei
Nei    

ENGANGSFULLMAKT
Jeg gir herved Garantum Fondkommission AB’s bankforbindelse en ugjenkallelig engangsfullmakt til å debitere min bankkonto, angitt nedenfor, med investeringsbeløpet
inkludert tegningshonorar. Dato for debitering av kontoen er siste betalingsdag. Det må være tilstrekkelige midler på den spesifiserte bankkontoen fra siste betalingsdag.
Garantum Fondkommission AB forbeholder seg retten til å debitere kontoen flere ganger dersom det ikke er tilstrekkelige midler på kontoen på debiteringsdatoen.
Bankkonto (11 siffer):

UNDERTEGNEDE ER KLAR OVER OG BEKREFTER AT
• Signering av denne bindende tegningen innebærer at undertegnede selvstendig
har satt seg inn i tegningens vilkår og utsteders prospekt.
• Garantum forbeholder seg retten til å avlyse emisjonen dersom det
vurderes at visse markedsforutsetninger ikke foreligger.
• Ufullstendige eller feil utfylte tegningsblanketter kan komme til å bli makulert og avvist.
• Garantum tar ikke ansvar for anbefalinger og konklusjoner fra andre aktører.
• Markedsverdien for verdipapiret kan variere i løpetiden og være både høyere og lavere enn
tegningsbeløpet.

Garantum tar forbehold om at bestillingen ikke kan aksepteres dersom nødvendig kundeavtale
og samt egnhetsvurdering og tiltak mot hvitvasking ikke er gjennomført.
• Samtlige kunder vil bli klassifisert som ikke-profesjonelle med mindre kunden ønsker å bli
omklassifisert som profesjonell og kundens situasjon tilfredsstiller de krav som gjeldende rett
stiller for å bli klassifisert som en profesjonell investor.
• Signering av denne bindende avtalen innebærer at undertegnede selvstendig har
satt seg inn i angitte betingelser og risikobeskrivelse i informasjonsbrosjyren, KID,
prospekt og endelige vilkår, tilgjengelig på www.garantum.no, tlf: +46 08 522 550 og
+47 23 117 180.

•

Jeg (eller personen som har fullmakt til på kundens regning til å ta en investeringsbeslutning) har mottatt:
• Faktablad (KID) for ovenstående plassering: JA
NEI
(Gjelder ikke-profesjonelle kunder. Om du svarer Nei eller ikke svarer så kommer orderen ikke kunne gjennomføres).
Jeg bekrefter å ha mottatt og akseptert forretningsvilkårene til Garantum Norge AS
Personnr (11 siffer) / Organisasjonsnr (9 siffer)

Navn (etternavn, fornavn) / Firma (fullstendig navn) / Fullmaktshaver for kapitalforsikring

Postadresse (gateadresse)

Postnummer

Telefon dagtid

Sted

E-post

Sted, dato

Land (utenom Norge)

LEI-kode (obligatorisk for juridiske personerved kjøp og salg av verdipapirer (ikke verdipapirfond)
Kundens underskrift

Navn med blokkbokstaver

VERDIPAPIRFORETAKET HAR MOTTATT KUNDENS ORDRE
Dato

Tid

Telefon

Møte

Personnummer (fylles kun ut ved tegning for en annen person/juridisk person)

Sted, dato

Verdipapirforetaket / Underskrift

Navn med blokkbokstaver

E-post

ID kontroll via Bank-ID

Ja

Nei

ØVRIG
Kundekontakt

Rådgiveren bekrefter at det har blitt foretatt egnethetsvurdering på denne orderen samt at kunden IKKE er innenfor
plasseringens negative målgruppe: Ja
Nei
(Bekreftes av kundens rådgiver. Om du svarer Nei eller ikke svarer så kommer orderen ikke kunne gjennomføres)
Undertegnede gir herved angitt kundekontakt rett til å motta informasjon om mine transaksjoner i plasseringen ovenfor.
Ja
Nei
Tegning sendes til: Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 Stockholm, e-post: backoffice@garantum.se

