Tegnings-/innløsningsblankett
Fødselsnummer/organisasjonsnummer:

Etternavn, fornavn/Firmanavn:

Adresse:

Postnr/sted

Telefon/mobil

E-post

Statsborgerskap

Skattepliktig til land (utenom Norge)

Jeg ønsker å
kjøpe
andeler i
Fond
Vibrand
Kreditt
Vibrand
Absolutt
Vibrand
Norden

Kjøp
(kryss
av)

Salg
(kryss
av)

Engangskjøp/salg
% eller kr.

Spareavtale
beløp
(20 hver
mnd.)

ASK
konto

Kontonummer fond

Ikke mulig

8101.48.63605
8101.25.33357
8101.25.33349

Ihht. hvitvaskingsloven og ligningsloven må følgende spørsmål besvares:
☐ Ja, spesifiser
Er formålet med investeringen noe annet enn

☐ Nei

fondssparing/langsiktig sparing?

Politisk eksponert person (PEP)*
Har du eller har du hatt høytstående offentlig stilling eller
verv i Norge eller utlandet, eller er du nært familiemedlem
av en slik person?

☐ Ja

☐ Nei

Er midlene som investeres egne midler?
*Eller midler til firma som du representere?

☐ Ja

☐ Nei

Jeg bekrefter at jeg verken er amerikansk statsborger eller
skattemessig bosatt i USA*

☐ Ja

☐ Nei

Beløpets opprinnelse (lønn, arv, oppstarte midler, annet):

☐ Lønn/pensjon
☐ Sparing
☐ Arv/gave

☐ Aksje gevinst
☐ Salg bolig
☐ Forsikring

☐ lotteri
☐ Annet

Nøkkeldata fond
Tegningstidspunkt
Årlig forvaltning
Tegningsprovisjon
Innløsningsgebyr

Vibrand Kreditt
Daglig innen kl. 13.30
0,8%
0%
0%

Vibrand Absolutt
Daglig innen kl. 13.30
1,5%
0%
0%

Vibrand Norden
Daglig innen kl. 13.30
2%
0%
0 %
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PEP - Politisk eksponert person er en person som innehar eller i løpet av de siste 5 årene har innehatt høytstående
offentlige verv (for eksempel medlemmer av regjering, nasjonalforsamling, høyesterett) eller stilling (for eksempel medlem
av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak) i Norge eller utlandet, samt nært familiemedlem
og kjent medarbeider til slik person. For ytterligere informasjon se lov om hvitvasking §2 www.lovdata.no
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.
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:

Navn

Eierandel %

Stemmerett %

Eierandel %

Stemmerett %

Fødselsnr

Adresse:

Vedlegg: Gyldig legitimasjon - pass, førerkort eller bankkort med bilde (dersom legitimering ikke skjer via Bank-ID)
For bedriftskunde (i tillegg til overnevnte): kopi av firmaattest ikke eldre enn 3 mnd.
Ved å signere denne tegningsblanketten, tegner investoren fondsandeler i utvalgte fond hos Vibrand Kapitalforvaltning.
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. Reglene for beregning av verdien av fondsandelene er
beskrevet i prospektet for fondet. Eierskap til fondsandelene inntreffer når de er registrert i eierregisteret til fondet.
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.

Dato

Signatur

Sted

Navn med blokkbokstaver

Utfyllende informasjon om alminnelige forretningsvilkår, personvernerklæring finnes på vår nettside www.vibrandkapital.no
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