KÖPANMÄLAN — NE SWEDEN
Köpanmälan för fonden NE Sweden [ISIN SE0002469353] skall skickas, i original, till Nordic Equities Kapitalförvaltning AB.

Köpanmälan och likvidbeloppet ska vara oss tillhanda senast klockan 14:00 den aktuella affärsdagen. Observera att köpet
av andelar genomförs till det andelsvärde som gäller för den affärsdag då insättningen har valuterats på fondens konto
(senast 14:00). Bekräftelse av andelsaffär erhålles efter att köp fullbordats.

Bifoga, om ej tidigare insänt, vidimerad kopia av ID-handlingar (namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer).
Aktuella ID-handlingar gäller, varför vi ber er att skicka in nya om giltighetsdatum passerat på tidigare insända.

För juridisk person skall även aktuell dokumentation utvisande behörig firmatecknare bifogas. Bifoga vidimerade IDkopior.

För omyndig gäller att köpanmälan undertecknas av samtliga vårdnadshavare. Bifoga vidimerade ID-kopior.
Insättningen sker till fondens bankgiro 395-1274. Var god ange kundnummer vid insättning. Minsta första insättning är
50 000 SEK, därefter 500 SEK. Vanligtvis dröjer bankgiroinsättningar minst en bankdag.
PERSON-/ORGANISATIONSUPPGIFTER
Kundnummer

Namn/Firma

Person-/organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Kontaktperson

Telefonnr.

ENGÅNGSINSÄTTNING

Postort

Skatterättslig hemvist (om annat än Sverige) och utländskt skatteregistreringsnr.

OBS! Minsta första insättning är 50 000 SEK, därefter 500 SEK

Belopp (SEK)

NY KUND

För att kunna göra en insättning måste först en komplett kundanmälan ha inkommit. Har du mottagit ett kundnummer är detta

krav uppfyllt. Fondbolaget har med anledning av lagen mot penningtvätt (SFS 2017:630) ej skyldighet att handlägga affärer utan
att först ha erhållit en komplett kundanmälan. Om ny kundanmälan skickas in samtidigt med köpanmälan/insättning kommer

köpet genomföras efter att kundanmälan har godkänts.

UTDELNING

Utdelning återinvesteras. Om andelsägare i stället önskar kontant utdelning ska detta anmälas till Nordic Equities Kapitalförvaltning
AB. Sådan anmälan måste upprepas årligen. Mer information finns i fondbestämmelserna 12 §.

UNDERSKRIFT

Jag/vi försäkrar att ovanstående uppgifter är korrekta och att jag/vi erbjudits att taga del av, förstått och accepterat

fondbestämmelserna och informationen om fonden som finns i faktablad, informationsbroschyr och kundanmälan.

Ort och datum

Ort och datum

Behörig underskrift / firmatecknare

Behörig underskrift / firmatecknare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Nordic Equities Kapitalförvaltning AB • Org.nr. 556571-9126 • Grev Turegatan 13b,
Box 7238, 103 89 Stockholm. Telefon: 08-545 045 10 • Fax: +46 (0)101509139 •
E-post: mail@nordeq.se • Hemsida: www.nordeq.se

