TEGNINGSBLANKETT / BETALINGSFULLMAKT

VERDIPAPIRFONDET NORSE TREND EUROPA
KUNDEOPPLYSNINGER
Navn (person/foretak) – («Bestiller»):

Person- eller organisasjonsnummer:

Adresse:

Postnummer:

Kontaktperson/fullmaktshaver (for foretak):

Statsborgerskap:

Tlf.:

E-post:

Ny kunde:

Poststed:

Megler:

☐

Ved etablering av nytt kundeforhold må følgende dokumentasjon vedlegges:
For privatpersoner: Bekreftet kopi av legitimasjon (pass, førerkort, bankkort) eller signering via BankID. For foretak: Firmaattest (ikke eldre enn tre
måneder), samt bekreftet kopi av legitimasjon for foretakets signaturberettigede (pass, førerkort, bankkort) eller signering via BankID.

FOR JURIDISKE PERSONER – EVT. REELL(E) RETTIGHETSHAVER(E)
Navn:

Person- eller organisasjonsnummer:

Eierandel (%):

Navn:

Person- eller organisasjonsnummer:

Eierandel (%):

Eier eller kontrollerer mer enn 25 % av eiendelene eller stemmene hos kunden – Eget vedlegg kan her benyttes.

TEGNING/BESTILLING
Beløp (inkl. tegningsprovisjon):

Tegningsprovisjon (%):

Fondets kontonummer:

1503.42.47045

Fondsandeler vil ikke bli tildelt før all nødvendig dokumentasjon er sendt inn og registrert. Tegningen/kursen gjelder fra den dagen tegningsbeløpet
er på fondets konto. Fondet har en tegningsprovisjon på inntil 3 % og et innløsningsgebyr på 1 %. Forvaltningshonoraret til Norse Forvaltning AS er
2 % p.a. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen,
forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
Se prospekt på www.norsenet.no for nærmere informasjon om fondet.

TREKKFULLMAKT
Betalers navn:

Tidspunkt for trekk:

Betalers bankkonto:

Beløp som skal belastes:

☐ Snarest, evt dato for trekk:
Undertegnede gir med dette betalingsmottaker fullmakt til, gjennom betalingsmottakers bank, å belaste ovennevnte konto for overføring til
betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for denne tegning/bestilling. Undertegnede gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente
opplysninger om at undertegnede har disposisjonsrett til oppgitt konto, samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen. Fullmakten er
gyldig i inntil syv virkedager etter at fullmakten er avgitt. Skal belastningen skje frem i tid, er fullmakten gyldig i inntil syv virkedager etter den dato
belastningen skal gjennomføres i henhold til fullmakten.

ERKLÆRING
Jeg/vi er Amerikansk(e) statsborger(e):

JA

Jeg/vi er bosatt(e) eller er skattepliktig(e) til USA:

JA

Jeg/vi er folkeregistrert(e) i Norge:

JA

☐
☐
☐

NEI
NEI
NEI

☐ (Hvis ja, vennligst fyll ut eget skjema)
☐ (Hvis ja, vennligst fyll ut eget skjema)
☐

Bestillingen er bindende. Undertegnede er myndig, har nødvendig signaturrett, og bekrefter at de opplysninger som er gitt på denne blanketten er
korrekte. Undertegnede gir Norse Securities AS innsynsfullmakt til denne plasseringen hos Norse Forvaltning AS. Undertegnede samtykker i å motta
informasjon om fondet elektronisk. Dette innbefatter også årsoppgave og kvitteringer, samt informasjon som nyhetsbrev og produktinformasjon.
Norse Securities AS tar forbehold om at bestillingen ikke kan aksepteres dersom nødvendig kundeavtale og egnethetsvurdering ikke foreligger.
Sted:
Dato:
Signert:

FOR MEGLER
Bestillingen/Investeringen vurderes som egnet for Bestiller.
Egnethetsvurdering datert ……….……………………

Sign: ………………………………..………………………

Norse Forvaltning AS – Klingenberggaten 7a – Postboks 2027 Vika – 0125 Oslo
Tel: (+47) 22 04 80 70 – Faks: 22 04 80 31 – post@norseforvaltning.no – Org. Nr. 991 926 623

