Sälja fonder

0200-11 22 60
kundservice@skagenfonder.se
SKAGEN Fonder, Box 11, 101 20 Stockholm

Juridisk person
A

Allmän information
Organisationsnummer*:

Namn*:

SKAGEN-konto*:

E-post*:

Telefon*:

* Obligatoriska fält

B

Sälj i nedanstående fonder
Ange det belopp, antal andelar eller procent av ditt nuvarande innehav som du vill avyttra nedan.
Fond

C

Andelar

Belopp i SEK

Procent

Ange konto för utbetalning
Beloppet överförs till bankkonto (inkl clearingnummer):
(Utbetalning kan endast ske till andelsägarens eget bankkonto)

Säljorder oss tillhanda under en bankdag före kl 15.00 får dagens kurs. Vänligen notera att försäljning av fonder får skattemässiga konsekvenser
och kräver att du som kund genomfört kundkännedomsprocess (ex. legitimerat dig hos SKAGEN Fonder).

D

Personuppgifter Obligatorisk ifyllning
SKAGEN sammanställer, lagrar och vidarebefordrar insamlade och registrerade personuppgifter. Syftet med behandlingen är att bedriva fondförvaltning,
marknadsföra värdepappersfonder och uppfylla upplysningsskyldigheter enligt gällande regler. När du är kund hos oss är vi skyldiga att registrera vissa typer
av personuppgifter, till exempel ditt namn, personnummer och din bostadsadress. När SKAGENs anställda tillhandahåller investeringstjänster måste vi spela
in alla telefonsamtal och dokumentera annan kundkommunikation som e-post och chatt. Vi kan skicka dig elektronisk marknadsföring, men du kan när som
helst säga nej till detta. SKAGEN använder databehandlare och andra samarbetspartners i sin dagliga verksamhet. SKAGEN ingår i Storebrandkoncernen. Du
väljer själv om dina personuppgifter och annan information får delas inom koncernen. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Mer information om
integritetsskydd och dina rättigheter finns på www.skagenfonder.se/policy-personuppgifter
Jag samtycker till att mina personuppgifter och annan information knutet till mitt avtalsförhållande delas och används internt i Storebrandkoncernen för att få bästa möjliga kundservice, anpassade produktrekommendationer och erbjudanden.
JA
NEJ
Jag samtycker till att företagen i Storebrandkoncernen skickar mig elektronisk marknadsföring med relevant information och erbjudanden via:
E-post:
JA
NEJ
SMS:
JA
NEJ

E

Signering
Jag bekräftar att jag är införstådd med och accepterar innehållet i aktuella fonders faktablad (KIID) och SKAGENs allmänna affärsvillkor. Faktablad finns
på www.skagenfonder.se/kiid och affärsvillkor finns på www.skagenfonder.se/om-oss. Härmed förklarar ovan nämnde kontohavare att informationen i
denna blankett är fullständig och korrekt. Kontohavaren åtar sig utan dröjsmål meddela ändringar i informationen i denna blankett.
Vid teckning och inlösen ger undertecknad SKAGEN AS fullmakt att kontrollera/inhämta uppgifter om att uppgivet bankkonto disponeras av undertecknad
samt att blanketten kan användas vid kontakt med undertecknads bank.
Datum:

Underskrift firmatecknare:

Underskrift firmatecknare:

Namnförtydligande firmatecknare:

Namnförtydligande firmatecknare:

Ifylld och signerad blankett skickas med post till: SKAGEN Fonder, Box 11, 101 20 Stockholm,
e-post: kundservice@skagenfonder.se
1/2

Sälja fonder

Juridisk person

0200-11 22 60
kundservice@skagenfonder.se
SKAGEN Fonder, Box 11, 101 20 Stockholm

Avgifter
Vid direkttransaktioner hos SKAGEN fråndras inga tecknings- eller inlösenavgifter.
Ytterligare information rörande avgifter i SKAGENs fonder finns på www.skagenfonder.se/kiid.

USA, särskilda regler
Denna information och detta
erbjudande riktar sig inte till och är
inte tillgängligt för personer som är
amerikanska medborgare, bosatta
i eller skattepliktiga i USA.

Konsten att använda sunt förnuft
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk
samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla våra fonder finns på vår webbplats.
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