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A
Företag/Organisation*: Organisationsnummer*:

*Obligatoriska fält

Allmän information

B Føljande personer ska ha tillgång:

*Finns det personer i politiskt utsatt ställning (PEP) som agerar på företagets vägnar, har rätt att disponera över företagets tillgångar eller 
som är nära familjemedlem eller känd bidragsgivare till företaget? Båda namn och relation måste uppges. För mer detaljer om PEP, se Pen-
ningtvättslagen 1 kap. §§ 8-10. 

För att logga in på webbportalen ”Mina sidor” kan du använda BankID. Utan BankID måste du använda användarnamn och lösenord. Ditt 
användarnamn är ovan angiven e-postadress. Om ni har ett privat kundförhållande i SKAGEN är ditt användarnamn istället ditt personnum-
mer. Lösenordet beställer du första gången du loggar in på webbportalen ”Mina sidor” och skickas till dig per e-post.

NB! Vidimerad kopia av giltig legitimation måste bifogas för den/de som ska ha tillgång till handel. 

Tillgång till handel  - undertäcknade bekräftar att den/de personer som angets nedan har fullmakt att disponera företagets SKAGEN-konto i 
SKAGEN Fonder, och ska få tillgång till webbportalen Mina sidor. Denna sidan ger tillgång till tjänsterna Mitt konto, Min portfölj och månatliga 
kundrapporter. Den som får tillgång kan också uppdatera bland annat kontaktuppgifter och samtycken. Tillgången ger också fullmakt att upp-
datera och revidera information om syfte och art med sparandet.

Läsrättigheter - undertäcknade bekräftar att den/de personer som angets nedan ska ha tillgång till webbportalen Mina sidor, men endast ha 
tillgång till Min portfölj och månatliga kundrapporter. För personer som ska ha lästillgång ska endast namn, personnummer och e-post anges.

       Tillgång till handel

       Läsrättigheter

Namn: Personnummer: E-post:

Adress: Postnummer & Postort:

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)*:    Nej        Ja, specifiera: Medborgarskap: Dubbelt medborgarskap (om 
relevant):

För personer som inte har svenskt personnummer måste också födelsedatum, födelseort och kön anges:

       Tillgång till handel

       Läsrättigheter

Namn: Personnummer E-post:

Adress: Postnummer & Postort:

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)*:    Nej        Ja, specifiera: Medborgarskap: Dubbelt medborgarskap (om 
relevant):

För personer som inte har svenskt personnummer måste också födelsedatum, födelseort och kön anges:

      Tillgång till handel

       Läsrättigheter

Namn: Personnumer: E-post:

Adress: Postnummer & Postort:

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)*:    Nej        Ja, specifiera: Medborgarskap: Dubbelt medborgarskap (om 
relevant):

För personer som inte har svenskt personnummer måste också födelsedatum, födelseort och kön anges:

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.

Konsten att använda sunt förnuft
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Syfte och art med tillgången og eventuella transaktioner Obligatorisk ifyllningC
 1. Vilken placeringshorisont har ni? (Endast ett av alternativen kan väljas)

         Kort sikt (mindre än 1 år)            Medellång sikt (1 - 5 år)             Lång sikt (mer än 5 år)                                     

  2. Hur stort belopp bedömer ni att er årliga investering kommer att uppgå till? (Endast ett av alternativen kan väljas)

          Mindre än 10 000 kr       10 000 - 150 000 kr       150 000 - 1 000 000 kr       1 000 000 - 5 000 000 kr     5 000 000 - 10 000 000 kr

     Mer än 10 000 000 kr 

  3. Hur ofta kommer ni att investera?  (Endast ett av alternativen kan väljas)

    Flera gånger i månaden      En gång i månaden       4 - 8 gånger per år        1 - 3 gånger per år      Mer sällan

  4. Varifrån kommer de pengar som sätts in på kontot? (Endast ett av alternativen kan väljas)

  Vinst/överskott på verksamhet        Fastighetsförsäljning          Innbetald premie          Avkastning från tidigare investeringar

  Annat, vänligen specificera:

  5. Vad är syftet med sparandet? (Endast ett av alternativen kan väljas)

   Pensionssparande        Förvaltning av överskskottslikviditet       Handel med värdepapper är inkluderat i företagets verksamhet

  Stiftelsesförvaltning        Annat, vänligen specificera:      

D Personuppgifter Obligatorisk ifyllning 

SKAGEN sammanställer, lagrar och vidarebefordrar insamlade och registrerade personuppgifter. Syftet med behandlingen är att bedriva fondför-
valtning, 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 inves-
teringstjänster 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 verksam-
het. SKAGEN ingår i Storebrandkoncernen. Du väljer själv om dina personuppgifter och annan information får delas inom koncernen. Mer information 
om integritetsskydd och dina rättigheter finns på www.skagenfonder.se/policy-personuppgifter

Storebrand består av olika företag som tillhandahåller tjänster inom sparande, försäkring och bankverksamhet. Jag Jag godkänner att övriga företag 
i Storebrandkoncernen kan använda information om mig för att ge mig bästa möjliga kundservice, anpassade produktrekommendationer och erbju-
danden. Informationen delas endast mellan företagen i Storebrand, och omfattar inte särskilda kategorier av personlig information.                 

   JA            NEJ  

Övriga företag i Storebrand kan skicka mig personlig marknadsföring via digitala kanaler.

Mail och SMS                  JA          NEJ            
Sociala medier och på externa webbplatser         JA          NEJ  

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke via SKAGENs webbplats eller genom att kontakta personvernombud@skagenfondene.no

Signatur firmatecknare*: Personnummer*:

Namnförtydligande firmatecknare*: Postnummer/Postort*:

Ort/Datum*: Adress*:

För personer som inte har svenskt personnummer måste också födelsedatum, födelseort och kön anges:

Signering
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. 

Genom att underteckna detta formulär bekräftar jag att kontohavaren / verklig huvudman inte är amerikansk medborgare, bosatt i eller skattskyldig i USA.

Vidimerad kopia av giltig legitimation av den eller de personer som undertecknar formuläret måste bifogas om detta inte levererats tidigare.

G

Signatur firmatecknare*: Personnummer*:

Namnförtydligande firmatecknare*: Postnummer/Postort*:

Ort/Datum*: Adress*:

För personer som inte har svenskt personnummer måste också födelsedatum, födelseort och kön anges:

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