Teckningsblankett Juridisk Person Benfintlig Kund

TIN Ny Teknik B
Personuppgifter
Organisationsnummer (9 siffror):

Företagsnamn (fullständigt bolagsnamn):

Kontaktperson:

Telefon/Mobil:

E-postadress:

Kontouppgifter
Bankkonto inklusive clearingnummer:

Bank (namn):

Belopp (lägsta belopp vid första insättning 10 000 000 kronor, därefter 100 kronor):

Anmälan om teckning ska vara Teknik Innovation Norden Fonder AB tillhanda senast klockan 14.00 hela bankdagar, eller senast klockan 11.00 halvdagar, för att teckningen av
fondandelar skall ske till den aktuella dagens NAV-kurs. Samma bryttidpunk gäller även insättning av likvid vid en köporder. Avräkningsnota erhålles som bekräftelse av köp av
andelar. Fondbolaget tar inte ut några avgifter vid teckning av fondandelar. Om fondandel innehafts i kortare tid än 30 dagar kan en avgift för korttidshandel tas ut med ett belopp
motsvarande högst 2 % av värdet av de inlösta andelarna, dock lägst 50 kronor.
Teckningsbeloppet erläggs till fondens konto 5851-11 155 60 (SEB). Ange organisationsnummer vid inbetalningen.

Handlingar som måste bifogas
 Vidimerad kopia på giltig identitetshandling för behöriga firmatecknare
 Fullmakt i original eller vidimerad kopia samt vidimerad identitetshandling om kontaktperson är annan än firmatecknare

Intyg och Underskrift
 Vi försäkrar att vi tagit del av, förstår och accepterar fondbestämmelser, faktablad och information om fonderna som finns i informationsbroschyrerna.
 Vi försäkrar att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning och tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet är riktiga och förbinder oss att utan dröjsmål till Teknik Innovation Norden Fonder
AB anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. vid flytt utomlands samt namn-, adress- och bankkontoändring.
Jag är införstådd med och samtycker till att fondbolaget kommer att behandla mina personuppgifter i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta avtal och uppdrag relaterade till detta avtal och
för fullgörande av fondbolagets rättsliga skyldigheter.

Teckningsbeloppet erläggs till fondens konto 5851-11 155 60 (Skandinaviska Enskilda Banken).
Ange organisationsnummer vid inbetalningen.
Teckningsanmälan skickas till kund@tinfonder.se eller till nedan postadress.
Ort:

Namnunderskrift:

Datum:

Namnförtydligande:

Är den juridiska personen ett finansiellt företag under tillsyn önskar vi få in registreringsbevis (ej äldre än sex månader) och aktuell signaturlista. Finansiella företag som är under
tillsyn utanför EES ska även bifoga intyg att egen identitetskontroll av kund har genomförts enligt gällande regelverk.

Teknik Innovation Norden Fonder AB
Riddargatan 23, 114 57 Stockholm
Tel +46 8 520 277 44. www.tinfonder.se
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