Tegningsskjema for verdipapirfond
1.

OPPLYSNINGER OM KUNDEN

Navn

Organisasjonsnummer/Fødselsnummer

Adresse

Postnr. og -sted

E-postadresse

Telefon

VPS-konto*
* Dersom du ikke har VPS konto kan Sissener AS opprette slik konto dersom fullmakt gis, jf. pkt 3 nedenfor. Du kan ikke inngi ordre
knyttet til verdipapirfondsandeler via Sissener AS uten å ha eller få opprettet en VPS konto.

Jeg er ny kunde og har lagt ved utfylt Kundeavtale.
Jeg er eksisterende kunde og svarer på spørsmålene under.

Kun foretak

Private og foretak

SPØRSMÅL TIL EKSISTERENDE KUNDER

JA

NEI

Har det skjedd endringer i statsborgerskap eller har du skatteplikt til nye land siden opprettelsen av
kundeforholdet eller eventuelle senere oppdateringer sendt til Sissener AS ?
Er du en politisk eksponert person (PEP)?
Med politisk eksponert person menes en person som i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling, eller er nært familiemedlem eller medarbeider til en slik person.
Har det skjedd endringer i reelle rettighetshavere siden opprettelsen av kundeforholdet eller eventuelle senere oppdateringer sendt til Sissener AS?
Har det skjedd endringer i fullmaktsforholdene i foretaket?

Dersom du svarer “ja” på noen av spørsmålene over må dokumentasjon oversendes SISSENER AS

2.

TEGNING Jeg ønsker å tegne andeler i følgende fond:

ISIN nr.

Fondets navn:

Andelsklasse:

LU1923202326		

SEB PRIME SOLUTIONS
SISSENER Corporate Bond Fund

NOK-R (acc) retail*

LU0694231910

SEB PRIME SOLUTIONS –SISSENER CANOPUS

NOK-R (acc) retail*					

LU133456030

SEB PRIME SOLUTIONS –SISSENER CANOPUS

NOK-RL (acc) retail large**				

Tegningsbeløp:

* Minste tegningsbeløp for investering i R-klasse er NOK 100.
** Minste tegningsbeløp for førstegangstegning i andelsklassen RL er NOK 2 000 000.
Ved påfølgende tegninger er minste beløp NOK 1 000 000.

Hvor stammer midlene fra? (Arv, gave, inntekt, lån, salg av eiendom, annet...)

Valutasort

Bic kode / SWIFT adresse
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TEGNING

3.

FULLMAKT
Jeg gir herved Sissener AS fullmakt til å opprette en VPS-konto på mine vegne.
Jeg ønsker å benytte samme VPS-konto som ved forrige handel i Sissener AS.
Jeg gir herved Sissener AS fullmakt til å belaste og verifisere min bankkonto (11 siffer):

Undertegnede kontohaver gir med dette Sissener AS (betalingsmottaker) fullmakt til å belaste ovennevnte konto med
det totale tegningsbeløpet for overføring til betalingmottakers konto. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter at fullmakten er avgitt. Undertegnede gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysninger fra min
bank om at jeg har disposisjonsrett til oppgitt konto, samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen.

4.

VIKTIG INFORMASJON

Sissener AS utfører ordre på vegne av kunder. FundRock Managment Company S.A. er forvaltningsselskap for Sissener
Canopus og investeringsforvaltningen er delegert til Sissener AS. I andelseierregisteret til FundRock Managment
Company S.A. vil Sissener AS stå oppført som «nominee» på vegne av de reelle andelseierne. Sissener AS fører de
reelle andelseierne og deres beholdninger av andeler inn i VPS-registeret.
Tegning og innløsning av andeler
Når det gjelder frister for tegning og innløsning av fond henvises det til vår hjemmeside: www.sissener.no (tegning og
innløsning).

5.

BEKREFTELSE OG SIGNATUR

Undertegnede bekrefter å være kjent med informasjonen gitt gjennom fondets prospekt og nøkkelinformasjon.
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 opplysninger i dette dokumentet er korrekte.
Dato

Sted

Navn i blokkbokstaver
Signatur (person med signaturrett)

TEGNINGSSKJEMA RETURNERES TIL SISSENER AS:
•

Scannet på e-post:

post@sissener.no

•

Ordinær post til:

Sissener \\\
Postboks 1849 - Vika
0123 Oslo

Spørsmål knyttet til tegnings- og innløsningsblanketten kan rettes til: +47 23 11 52 60
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