Tegnings-/innløsningsblankett
Fødselsnummer/organisasjonsnummer:

Etternavn, fornavn/Firmanavn:

Adresse:

Postnr/sted

Telefon/mobil

VPS:

E-post:

Belast min bankkonto: *

Jeg ønsker å
kjøpe andeler
i Fond
Vibrand
Kreditt

Kjøp
(kryss
av)

Salg
(kryss
av)

Engangskjøp/salg
% eller kr.

Spareavtale beløp
(belastet 20 hver mnd.)

Tegningskostnad
%

Vibrand
Absolutt
Vibrand
Norden
Ihht hvitvaskingsloven og ligningsloven må følgende spørsmål besvares:
Er formålet med investeringen noe annet enn fondssparing?

Ja

Nei

Er du som privatperson skattemessig hjemmehørende utenfor
Ja
Norge?
Har du, eller har du tidligere hatt: 1. En høytstående politisk
Ja
eller statlig stilling eller et tilsvarende verv. 2. Et
nærstående familiemedlem eller en kollega i en slik
overstående stilling eller et tilsvarende verv?
Hvis ja på ett eller flere av spørsmålene over, fyll inn skjema for anti-hvitvasking

Nei
Nei

Beløpets opprinnelse (lønn, arv, oppstarte midler, annet):
Finansielle institusjoner er forpliktet til å innhente opplysninger om i hvilke land kunden er skattemessig bosatt, kundens
statsborgerskap og fødeland samt utenlandsk ID-nr og fødselsdato
Er du amerikansk statsborger og/eller skattepliktig til land
Ja
Nei
utenfor Norge?
Hvis ja på spørsmålet over, så må ytterligere informasjon innhentes.
Omkostninger
Tegningstidspunkt
Årlig forvaltning
Tegningsprovisjon
Innløsningsgebyr

Vibrand Kreditt
Daglig innen kl. 12.00
0,8%
Inntil 1%*
Inntil 0,1%

Atlas Absolutt
Daglig innen kl. 12.00
1,5%
Inntil 2%*
Inntil 0,1%

Atlas Norden
Daglig innen kl. 12.00
2%
Inntil 2%*
Inntil 0,1%

*Tegningskostnad satser i forhold til kundens midler i Vibrand Kapitalforvaltning AS: Vibrand Kreditt: tegningskostnad inntil 5 mill – 1%
*De andre fondene i forhold til midler i Vibrand Kapitalforvaltning AS: 0 – 1 mill = 2%, mellom 1 – 3 mill = 1,5%, mellom 3 – 5 mill 1% og over 5 mill = 0%
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Avkastning: Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning er blant annet avhengig av markedsutviklingen og fondets
risikoeksponering, samt forvalters dyktighet. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap på investeringer. Avkastningen kan variere betydelig innenfor ett
år og være avhengig av eksakte tidspunkter for kjøp og salg.
Vilkår for Betaling med engangsfullmakt -verdipapirhandel: Betaling med engangsfullmakt er en banktjeneste som bankene i Norge samarbeider om. I forholdet
mellom betaler og betalers bank gjelder følgende standard vilkår: i. Tjenesten Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel suppleres av kontoavtalen
mellom betaler og betalers bank, se særlig kontoavtalen del C, Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag. ii. Kostnader ved å bruke Betaling med
engangsfullmakt – verdipapirhandel fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Banken vil belaste oppgitt
konto for påløpte kostnader. iii. Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin
bank som igjen kan belaste betalers bank. iv. Ved et eventuelt tilbakekall av engangsfullmakten skal betaler først ta forholdet opp med betalingsmottaker. Etter
finansavtaleloven skal betalers bank medvirke hvis betaler tilbakekaller et betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. Slikt tilbakekall kan imidlertid anses som
brudd på avtalen mellom betaler og betalingsmottaker. v. Betaler kan ikke angi et større beløp på engangsfullmakten enn det som på belastningstidspunktet er
disponibelt på konto. Betalers bank vil normalt gjennomføre dekningskontroll før belastning. Belastning ut over disponibelt beløp skal betaler dekke inn
umiddelbart. vi. Betalers konto vil bli belastet på angitt belastningsdag. Dersom belastningsdag ikke er angitt i engangsfullmakten vil kontobelastning skje snarest
mulig etter at betalingsmottaker har levert oppdraget til sin bank. Belastningen vil likevel ikke skje etter engangsfullmaktens gyldighetsperiode som er angitt
foran. Betaling vil normalt være godskrevet betalingsmottaker en til tre virkedager etter angitt belastningsdag/innleveringsdag. vii. Dersom betalers konto blir
urettmessig belastet på grunnlag av en engangsfullmakt, vil betalers rett til tilbakeføring av belastet beløp bli regulert av kontoavtalen og finansavtaleloven.
* Dersom Vibrand Kapitalforvaltning AS skal forestå belastningen: Undertegnede kontohaver/betaler gir med dette betalingsmottaker fullmakt til– gjennom
betalingsmottakers bank – å belaste ovennevnte konto med opptil angitt beløp for overføring til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en
enkeltstående belastning. Undertegnende betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysninger fra ovennevnte bank om at jeg har
disposisjonsrett til oppgitt konto samt å innhente bekreftelse på dekning på konto. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter at fullmakten
er avgitt. Skal belastningen skje fram i tid, er fullmakten gyldig i inntil syv virkedager etter belastningsdato i henhold til fullmakten. Belastning skjer snarest mulig
med mindre annet framgår av ordren.
Lov om angrerett: I henhold til angrerettloven av 21. desember 2000 gjelder ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Dette skyldes at prisen for fondsandelene
er avhengig av svingninger i finansmarkedene som selger ikke har kontroll over i angre perioden.
Informasjon av reelle rettighetshavere: Fysiske personer må oppgis ved direkte eller indirekte kontroll av mer enn 25% av stemmene eller eierandelene i den
juridiske personen, eller som på en annen måte eier eller kontrollerer den juridiske personen i siste instans.
Navn
Fødselsnr
Adresse:

Eierandel %

Navn

Fødselsnr

Adresse:

Eierandel %

Vedlegg: Gyldig legitimasjon - pass, førerkort eller bankkort med bilde (dersom legitimering ikke skjer via Bank-ID)
1.

Ved å signere denne Tegningsblanketten, tegner Investoren fondsandeler i utvalgte fond hos Vibrand
Kapitalforvaltning.

2.

Etter at pengene er mottatt, vil Forvalter informere Investoren om at investeringen blir utført når Forvalter har
mottatt investeringsbeløpet eller ser at dette beløpet er tilgjengelig på konto.

3.

Reglene for beregning av verdien av fondsandelene er beskrevet i prospektet for fondet.

4.

Eierskap til fondsandelene inntreffer når de er registrert i eierregisteret til fondet

5.

Dersom Investoren unnlater å overføre investeringsbeløpet angitt i Tegningsblankettens punkt 2 har Forvalter rett
til å kansellere kjøpsordren.

Videre bekrefter Investoren at han/ hun har lest fondets faktaark (vedlegg 1) og denne Tegningsblanketten samt at han/
hun forstår konsekvensene og forplikter seg til å oppfylle bestemmelsene som følger av denne Tegningsblanketten.
Investoren bekrefter videre at han/hun er innforstått med at Vibrand Kapitalforvaltning ikke driver rådgivning mot
kunder men kun salg av fondsandeler.

SIGNATUR
Dato

Signatur

Sted

Navn med blokkbokstaver

Utfyllende informasjon finnes på vår nettside www.vibrandkapital.no
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