Tegning og innløsningsskjema for verdipapirfondet SISSENER Canopus
Retail Class (R) og Retail Large-Class (RL)
1.Opplysninger om kunden
Navn:

Organisasjonsnummer/personnummer:

Adresse/postnummer/sted:

Telefon:

E-Post:

Kundens VPS kontonummer:*

* Dersom kunden ikke har VPS konto, kan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen (“SEB”) opprette slik konto dersom fullmakt gis,
jf. pkt 4 nedenfor. Kunden kan ikke inngi ordre knyttet til verdipapirfondsandeler via SISSENER AS og SEB uten å ha eller få opprettet en VPSkonto.

Kryss her hvis du er NY kunde, og husk at følgende skjema da må fylles ut og legges ved:
1.

Kundeopplysningsskjema

2.

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester (fylles delvis ut av kunden, oversendes SISSENER AS
som vil behandle tegningsforespørsel og returnere signert kundeavtale ved opprettelse av kundeforholdet)

Kryss her hvis du er EKSISTERENDE kunde, og besvar følgende spørsmål:
SPØRSMÅL

JA

NEI

1

Er det skjedd endringer i statsborgerskap eller skatteplikt til andre land siden opprettelsen av
kundeforholdet i SISSENER AS og eventuelle senere oppdateringer sendt SISSENER AS?
Vennligst bekreft om du er en politisk eksponert person (PEP). Med politisk eksponert person
2
menes en person som i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller
stilling i annen stat enn Norge, eller er nært familiemedlem eller medarbeider til en slik person.
Kun for foretak som kunde: Har det skjedd endringer i reelle rettighetshavere siden
3
opprettelsen av kundeforholdet hos SISSENER AS og eventuelle senere oppdateringer sendt
SISSENER AS (herunder endring av eierandel i %)?
Dersom det har skjedd endringer i fullmaktsforholdene i foretaket må original eller bekreftet
4
kopi av firmaattest, ikke eldre enn 3 måneder, samt gyldig legitimasjon for den som signerer
på firmaets vegne oversendes.
Dersom du svarer «JA» på noen av spørsmålene en til fire må dokumentasjon oversendes SISSENER AS.
2. NYTEGNING Jeg ønsker å tegne i følgende fond:

ISIN NR

FONDETS NAVN

ANDELSKLASSE

TEGNINGSBELØP*

TEGNINGSPROVISJON**

LU0694231910

SEB PRIME SOLUTIONS –
SISSENER CANOPUS

NOK-R (acc)
(Retail)

%

LU1334565030

SEB PRIME SOLUTIONS –
SISSENER CANOPUS

NOK-RL (acc)
(Retail Large)

%

* Informasjon om minimumsbeløp er tilgjengelig i fondets prospekt, gjeldende tegningsprovisjoner finnes på www.sissener.no.
** Tegningsprovisjon er for andelsklassene «R» og «RL» hhv inntil 1,5% og 0,5%.
Minste tegningsbeløp ved førstegangstegning for andelsklassen RL er NOK 5 000 000.

3. INNLØSNING Jeg ønsker å innløse andeler i følgende fond:
ISIN NR

FONDETS NAVN

ANDELSKLASSE

LU0694231910

SEB PRIME SOLUTIONS –
SISSENER CANOPUS

NOK-R (acc)
(Retail)

LU1334565030

SEB PRIME SOLUTIONS –
SISSENER CANOPUS

NOK-RL (acc)
(Retail Large)

ANTALL ANDELER

SISSENER AS Haakon VII’s gt.1, Postboks 1849 Vika 0123 Oslo, Telefon: 23 11 52 60. www.sissener.no Organisasjonsnummer 991 658 807

4.

FULLMAKT

Jeg gir herved Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen fullmakt til å opprette en VPS-konto på mine
vegne.

Bankkontonummer (11 siffer):
Jeg gir herved Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen
fullmakt til å belaste og verifisere min/vår bankkonto:
Undertegnende kontohaver/betaler gir med dette Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen (betalingsmottaker)
fullmakt til å belaste ovennevnte konto med det totale tegningsbeløpet inklusiv en evt. tegningsprovisjon for overføring til
betalingsmottakers konto. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter at fullmakten er avgitt. Skal belastning
skje frem i tid, er fullmakten gyldig i inntil syv virkedager etter den dag belastningen skal gjennomføres i henhold til fullmakten.
Belastning skjer snarest mulig med mindre annet fremgår av ordren. Undertegnede gir videre betalingsmottaker fullmakt til å
innhente opplysning fra min bank om at jeg har disposisjonsrett til oppgitt konto samt innhente bekreftelse på at det er dekning
på kontoen. Dersom tegningsbeløpet er større enn NOK 5 millioner, gir jeg Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen
tilstrekkelig antall engangsfullmakter til å fullføre tegningen på vilkår som beskrevet i denne blanketten.
5.

VIKTIG INFORMASJON

SISSENER AS opptrer som ordreformidler, og videreformidler ordre mottatt fra kunden om tegning eller innløsning av
verdipapirfondsandeler til SEB som vil foreta tegning eller innløsning av fondsandeler hos fondsforvaltningsselskapet, og vil stå
oppført som forvalter på vegne av de reelle andelseierne i andelseierregisteret til verdipapirfondet. SEB vil føre et internt
forvalterregister i VPS hvor de reelle andelseierne og deres beholdninger av andeler fremkommer.
Tegning og innløsning av andeler
Andeler kan tegnes i verdipapirfondet hver onsdag (“Handelsdag”). Se nedenstående tabell for frister mht. tegning/innløsning.
SISSENER AS vil videreformidle ordre til SEB som deretter vil foreta tegning og/eller innløsning med påfølgende belastning
eller kreditering av kunden. SISSENER AS er ikke ansvarlig for forsinkelser knyttet til tegning, innløsning eller oppgjør etter at
ordren er videreformidlet fra SISSENER AS. Nærmere informasjon om tegning og innløsning finnes på www.sissener.no. Frister
for tegning og innløsning kan endres, og informasjon om dette som finnes på www.sissener.no vil være gjeldende.
Frist for tegning:

Torsdager før
kl.11.00

Frist for
innløsning:

Hver dag før
kl.11.00

Det må være dekning på oppgitt
konto for belastning senest fredag
samme uke.
Salg av fondsandeler 2 bankdager
etter mottatt ordre.

Kjøp av av fondsandeler foretas
påfølgende onsdag.
Oppgjør overføres til oppgitt konto ca.5
bankdager etter mottatt ordre.

Tillatelse til å motta informasjon om andelsbeholdning
Ved signering av denne tegningsblanketten gir undertegnede SEB fullmakt til at SISSENER AS på forespørsel kan motta
informasjon om beholdning av fondsandeler i verdipapirfond angitt i denne tegningsblanketten.
Interessekonflikter
SISSENER AS har inngått en avtale om aktiv forvaltning med fondets forvaltningsselskap, og forvalter således fondets
formuesmasse. For dette mottar SISSENER AS et forvaltningshonorar som beskrevet i fondets prospekt. SISSENER AS verken
videreformidler eller gir råd om investering i andre verdipapirfond enn de som SISSENER AS selv forvalter, og tilbyr således ikke
generell investeringsrådgivning knyttet til et bredt utvalg av verdipapirfond.
Tegnings- og innløsningskostnader
Kostnadene knyttet til tegninger og innløsninger av andeler i verdipapirfond som videreformidles av SISSENER AS består av en
tegningsprovisjon på inntil 1,50 % av tegnet beløp. Det er ingen innløsningsprovisjon. Eventuell tegningsprovisjon tilfaller
SISSENER AS. SISSENER AS betaler en godtgjørelse oppad begrenset til kr. 1000 per tegning til SEB for SEBs tjenester
knyttet til forvalterregistrering m.v. For øvrig kan det finnes andre kostnader, herunder skatt, ved transaksjonene som ikke er
betalt eller pålagt av SISSENER AS. Tegningsprovisjon betales av kunden i tillegg til tegningsbeløpet.
6.

BEKREFTELSE OG SIGNATUR

Undertegnede bekrefter å ha lest og er kjent med informasjonen gitt gjennom fondets prospekt, nøkkelinformasjon, vedtekter,
viktig informasjon på denne blanketten og økonomiske rapporter som er tilgjengelig på www.sissener.no eller som er tilsendt
fra SISSENER AS. Det bekreftes videre at tegner har mottatt og forstått informasjon hva angår produktets risiko, forventet
avkastning, kostnader og SISSENER AS’ inntjening på produktet. Undertegnende bekrefter at personlige opplysninger og
informasjon om reelle rettighetshavere i dette dokumentet er korrekte.
Sted:
Dato:
Navn i blokkbokstaver:

Tegnings -og innløsningsskjema returneres til:
E-Post: post@sissener.no
Faks: 23 11 52 59
Ordinær post: SISSENER AS, Postboks 1849, Vika 0123
Oslo.

Signatur (person med signaturrett)
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