TECKNINGSANMÄLAN
Fö r kö p av fondandelar i Thyra Hedge

Fö r att kunna registrera dig som kund behö ver vi ta emot denna anmä lningsblankett. Nä r du har registrerats
som kund skickar vi en bekrä ftelse till din folkbokfö rings/fö retagsadress, med ditt kundnummer.
Blanketten ska ä ven fyllas i vid tillä ggsinvesteringar.
Personuppgifter (vänligen texta)
Namn + efternamn alt fö retagsnamn (Andelsägare)

Person-/organisationsnummer

Address

Telefon

Postadress

E-postadress

Land (om ej Sverige)

Skattehemvist (om ej Sverige)

TIN, Utlä ndskt skatteregistreringsnummer
(Obligatoriskt om skattehemvist är utanför Sverige)

Medborgarskap (Obligatoriskt fält)

Fö delseort

Fö delseland

Önskas nyhetsbrev Ja /Nej

Skatteskyldig i USA Ja/Nej
(Obligatoriskt fält)

Anmälningsavgift tre %

Andels klass
Konto nummer (SEB)
Engå ngsinsä ttning (SEK) – uppge belopp
Thyra Hedge andelsklass A 5565-103 84 69
Thyra Hedge andelsklass B 5851-11 104 45
(Andelsklass A har ett minimibelopp om 1,000,000 SEK)

Likvidkonto vid fö rsä ljning (Clearingnummer, Bankkonto) Kontot ska tillhöra andelsägaren

Teckningsanmä lan

Lagen (2009:62) om å tgä rder mot penningtvä tt och finansiering av terrorism krä ver att nedanstå ende
kunduppgifter ä r korrekt och fullstä ndigt ifyllda innan teckning av andelar kan ske. Syftet med och arten av
affä rsfö rbindelsen ä r fondsparande enligt lagen om investeringsfonder i form av investering med lå ng
placeringshorisont.
1. Fö r vems rä kning sparar/placerar du?
Fö r din egen eller fö r av dig helä gt bolag
Fö r ett bolag med fler delä gare ä n du sjä lv
Fö r ett bolag som ä r upptaget till handel på en egen reglerad marknad (”bö rsbolag”). Frå ga 2-7 behö ver ej besvaras.
Fö r ett bolag som stå r under Finansinspektionens* tillsyn, (bifoga dokumentation om verksamhetstillstå nd). Frå ga 2-7
behö ver ej besvaras.
Fö r nå gon annan genom fullmakt. Vem?(Bifoga fullmakt)
Annan, vä nligen specificera här:

2. I det fall teckning ska ske fö r ett bolag – Har bolaget ä gare (inklusive dig sjä lv) vars ä garandel (direkt eller indirekt)
överstiger 25 procent av aktierna eller rö sterna i bolaget?
JA
NEJ
Om JA, vänligen fyll i uppgifterna nedan.
Namn:

Person-/Organisationsnummer

Ae garandel i procent

Namn:

Person-/Organisationsnummer

Ae garandel i procent

Namn:

Person-/Organisationsnummer

Ae garandel i procent

Om den juridiske personen ä r en stiftelse, trust eller liknande, vä nligen ange namn, adress samt person-/organisationsnummer
på framtida fö rmå nstagare. Alternativt namn på de fysiska personer i vars frä msta intresse den juridiska personen har
inrä ttats eller bedriver verksamhet fö r.

Ange namn, adress samt person-/organisationsnummer på framtida fö rmå nstagare

Ange namn, adress samt person-/organisationsnummer på framtida fö rmå nstagare

Teckningsanmä lan

3. Varifrå n kommer de pengar du sparar/placerar?(Fler alternativ kan fyllas i)
Sparande/placering
Lö n
Fastighetsfö rsä ljning
Arv/gå va
Pension
Investeringar
Fö retagsfö rsä ljning
Intä kter frå n fö retaget jag representerar
Annat, vä nligen specificera nedan:

4. Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomfö ra transaktioner i Thyra Hedge?
Flera gå nger/må nad
En gå ng/må nad
Flera gå nger/å r
En gå ng/å r
Mer sä llan
5. Vilket belopp uppskattar du att en genomsnittlig transaktion kommer att uppgå till?
< 10 000 SEK
10 000 – 100 000 SEK
100 000 – 1 000 000 SEK
> 1 000 000 SEK

6. Personer i politiskt utsatt ställning (så kallade ”Politically Exposed Persons”, ”PEP”) *
Ae r du sjä lv eller nå gon av ovan angivna ä gare, firmatecknare/behö riga fö reträ dare eller verklig huvudman, en ”PEP” eller
nä rstå ende** till en ”PEP”?
Ja
Nej

Om ”Ja”, vä nligen ange funktion och land samt, om personen som innehar/innehaft funktionen ä r en annan person ä n du
sjä lv, namnet samt relationen till honom/henne.

*Person som innehar, eller under de nä rmast fö regå ende 18 må n har innehaft, en funktion som
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträ dande minister,
Parlamentsledamot/Riksdagsledamot,
Domare i hö gsta domstolen/hö gsta fö rvaltningsdomstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra
rä ttsliga organ på hö g nivå ,
Hö g tjä nsteman vid revisionsmyndighet
Styrelseledamot i centralbank/ledamot i riksbanksfullmä ktige
Ledningsfunktion i internationell organisation [se lagen 1 kap 5 § p 7b]
Ambassadö r, beskickningschef, hö g officerare eller
nå gon annan tjä nst i ett statsä gt fö retags fö rvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

**maka, make, sambo, partner som enligt nationell lag likstä lls med maka eller make, fö rä l der, barn och deras make/sambo/partner, kä nd medarbetare,
annan affä r sfö rbindelse eller annan nä ra fö rbindelse.
NY KUND: Fö re fö rsta insä ttning samt vid tillä ggsinvestering, gä llande kö p av andelar i Thyra Hedge, må ste denna teckningsanmä l an fyllas i och sä ndas i
original till Bolaget tillsammans med nedan efterfrå gande dokument. Bolaget har på grund av lagen (2009:62) om å tgä rder mot penningtvä tt och
finansiering av terrorism, inte skyldighet att handlä gga placeringar utan att fö rst ha mottagit en komplett anmä l an. Fondbestä mmelser,
informationsbroschyr och faktablad finns att hä mta på : www.thyrahedge.se eller på nedanstå ende adress. Fö r att sä kerstä lla Bolagets efterlevnad av
regelverk må ste fö ljande dokument tillstä llas Bolaget i samband med teckning.
JURIDISKA PERSONER: Teckningsanmä lan i original, registreringsbevis (ej ä ldre ä n tre må nader) samt vidimerad* kopia av behö rig firmatecknares IDhandling. Fö r firmatecknare som inte ä r svenska medborgare gä ller samma krav avseende identitetshandlingar som fö r icke-svenska fysiska personer.
FYSISKA PERSONER: Teckningsanmä lan i original samt vidimerad* kopia av giltig ID-handling. Hä rtill må ste personer som inte ä r folkbokfö rda i Sverige
bilä gga kopia av s.k. utility bills (ej ä ldre ä n tre må nader), d v s telefonrä kning, vattenrä kning, elrä kning, bankintyg eller liknande.
FOe RMYNDARE/GAp VA: Fö r minderå r igt barn dä r bå da fö rä l drarna ä r vå rdnadshavare ska vidimerad* kopia på bå da fö rä ldrarnas ID-handlingar bifogas.
Teckningsanmä l an ska vara undertecknad av bå da vå r dnadshavarna. Har en fö rä lder ensam vå rdnad behö ver endast vidimerad* kopia på dennes IDhandling bifogas. Ensam vå r dnad ska styrkas genom bifogad handling. Underskrift av gå vogivaren ska alltid finnas.
KOe P/FOe RSAe LJNING: Anmä lan om teckning jä mte likvid som kommit Fondbolaget och fondens bankkonto tillhanda senast kl 14.00 vid hel bankdag sker
till den kurs som faststä lls den bankdagen. I annat fall sker teckning nä stkommande bankdag till den kurs som faststä lls den bankdagen. Ange
personnummer alt organisationsnummer som betalningsreferens.
Anmä l an om inlö sen må ste vara Fondbolaget tillhanda senast kl 14.00 på inlö sendagen fö r att inlö sen ska kunna ske på inlö sendagen. I annat fall sker
inlö sen nä stkommande bankdag till den kurs som faststä lls den bankdagen.
De bankdagar då Stockholmsbö rsen stä nger kl 13.00 ska anmä lan om teckning eller begä ran om inlö sen vara Fondbolaget tillhanda senast kl. 11.00.
HEMVIST/SKATTESKYLDIG I USA: Bolaget erbjuder inte investerare som har hemvist eller ä r skatteskyldig i USA att bli kund hos Bolaget. Investerare som
ö nskar ö ppna fondkonto eller kund fö r vilken fondkonto ö ppnats ä r skyldig att omedelbart upplysa Bolaget om denne trä ffas av nå got av ovanstå ende
kriterier. Om kund efter att fondkonto ö ppnats bosä tter sig i USA har Bolaget rä tt att omedelbart lö sa in kunds andelar och stä nga dennes fondkonto.
Bolaget ansvarar inte fö r eventuell fö rlust eller skada som orsakas av så dan omedelbar inlö sen.
REKLAMATION: Kund ska omgå ende till Bolaget på tala eventuella ö vriga fel och brister som framgå r av avrä kningsnota, att avrä kningsnota uteblivit eller
eventuella ö vriga fel och brister i uppdragets utfö rande. Om reklamation inte lä mnas omgå ende fö rlorar kunden rä tt att begä ra ersä ttning eller krä va
andra å tgä rder frå n Bolagets sida.

UNDERSKRIFT: Jag/vi fö rsä krar att hä r lä mnade uppgifter av betydelse fö r beskattning, tillä mpning av lagregler om uppgiftsskyldighet mm ä r riktiga och
fö rbinder mig/oss att utan drö jsmå l till Bolaget anmä l a fö rä ndringar i detta avseende ovanstå ende. Jag/vi fö rsä krar att jag/ vi har tagit del av, fö rstå tt och
accepterat fondbestä mmelserna och informationen som finns i informationsbroschyren samt faktabladet fö r fonden. Jag/vi accepterar att Bolaget fö rlitar
sig på lä mnad information genom teckningsanmä lan och att Bolaget få r lov att anvä nda denna information om myndighet så efterfrå gar. Jag/vi ä r
infö rstå dd/a med och samtycker till att Bolaget kommer att behandla mina/vå ra personuppgifter i den utsträ ckning det krä vs fö r fullgö rande av detta och
uppdrag relaterade till detta avtal och fö r fullgö rande av Bolagets rä ttsliga skyldigheter. Hä rutö ver ä r jag/vi medvetna om att Bolaget inte tillhandahå ller
så dan finansiell rå dgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rå dgivning å t konsumenter och bekrä f tar vidare att jag/vi inte uppdragit å t Bolaget
att tillhandahå lla så dan rå dgivning.
Historisk avkastning ä r ingen garanti fö r framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan bå de ö ka och minska i vä r de och det ä r inte sä kert
att Du få r tillbaka hela det insatta beloppet.

Ort, Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Ort, Datum

Underskrift (förmyndare 1)

Namnfö rtydligande

Personnummer

Ort, Datum

Underskrift (förmyndare2)

Namnfö rtydligande

Personnummer

* Observera att personen som intygar att efterfrå gade kopior ö verensstä mmer med original (vidimerar) fö rutom sin namnteckning ä ven ska skriva
namnfö rtydligande, adress och/eller telefonnummer samt datum på kopian.

Thyra Hedge AB, Riddargatan 30, 114 57 Stockholm.
Tel: 0707 15 42 25,
E-post: info@sentat.se
www.thyrahedge.se,
Organisations nummer: 556695-9499

