Kundinformationsblankett
Privatperson
Namn:

Personbeteckning:

Adress:
Postnummer och -anstalt:

Hemland:

Nationalitet(er):

Yrke:

E-post:

Telefonnummer:

Namn och personbeteckning på person som handlar på den minderåriga personens vägnar:
IBAN-kontonummer och bank:

Rapporteringsspråk
Svenska

Finska

WIP placeringsbrev
Jag vill motta portföljförvaltarens placeringsbrev som skickas några gånger per år:
Per e-post

Per post

Jag vill inte motta placeringsbrev

Uppskattade årliga förvärvs- och kapitalinkomster (brutto)
Under 50 000 €

50 000 – 100 000 €

100 000 – 200 000 €

Över 200 000 €

300 000 – 1 000 000 €

Över 1 000 000 €

300 000 – 1 000 000 €

Över 1 000 000 €

Nettoförmögenhet (förmögenhet - skulder)
Under 50 000 €

50 000 – 300 000 €

Placeringsportföljens storlek
Under 50 000 €

50 000 – 300 000 €

Regelbundna ekonomiska förbindelser i året (t.ex. förkortning av lån)
Under 20 000 €

20 000 – 50 000 €

Över 50 000 €

De investerade medlens ursprung
Förvärvsinkomster
Besparingar

Kapitalinkomster
Annat, vad?

Arv

Gåva

Syftet med placeringen
Allmän placeringsverksamhet (strävan efter avkastning)

Annat, vad?
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Kundinformationsblankett
Privatperson

Är du eller har du varit en person i politiskt utsatt ställning (s.k. PEP) i Finland eller utomlands under det senaste 12
månaderna eller familjemedlem eller närstående medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning?
Nej

Ja. Noggrannare redogörelse:

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person, som under de senaste 12 månaderna har innehaft ett betydande offentligt
uppdrag, såsom riksdagsledamot, styrelsemedlem i ett politiskt parti, domare i en av de högsta domstolarna, styrelseledamot i ett statsägt
bolag eller dess placeringsnämnd, direktör för en centralbank eller styrelseledamot i en internationell sammanslutning.

Ge nedan uppgifter på alla länder du är skattskyldig till (skatterättslig hemvist, tax resident) och skattenummer (TIN= Tax
Identification Number) eller motsvarande nummer eller information om att landet inte använder TIN-nummer eller
motsvarande. Var vid behov i kontakt med en skatteexpert eller till den lokala skattemyndigheten för att definiera din
skattskyldighet.
Skattskyldig endast till Finland.
Beskattningsland:

Skattenummer (TIN):

Landet använder inte TIN/ motsvarande

Beskattningsland:

Skattenummer (TIN):

Landet använder inte TIN/ motsvarande

Har du din skatterättsliga hemvist (tax resident) i USA eller har du eller har du haft någon koppling till USA? (t.ex.

medborgarskap, födelseort, arbets- eller uppehållstillstånd, bostads- eller postadress, USA som vistelseort under längre perioder eller en
annan med dessa jämförbar koppling till USA). Var vid behov i kontakt med en skatteexpert eller den lokala skattemyndigheten för att
definiera skattskyldigheten.

Nej

Ja. Förenta staternas skattenummer (TIN) är:

Jag intygar att de uppgifter jag givit ovan är korrekta. Jag förbinder mig till att informera WIP Asset Management Ab inom 30
dagar från att det skett förändringar i ovan givna uppgifter samt att på begäran ge tilläggsuppgifter och utredningar till WIP
Asset Management Ab så att företaget kan uppfylla sina lagstadgade skyldigheter.
Jag är medveten om att de uppgifter som givits på denna blankett kan användas till rapportering som WIP Asset
Management Ab enligt den lokala lagstiftningen är skyldig att göra, såsom överlåtande av uppgifter till skattemyndigheten.
Personuppgifter som givits på denna blankett behandlas enligt WIP Asset Management Ab:s dataskyddsprinciper.
Dataskyddsbeskrivningarna är tillgängliga på www.wip.fi.

_______________________________________________________
Underskrift

__
__________________________________________________
Datum och plats
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Tecknings- och inlösningsblankett
Bekanta dig noggrant med fondens Faktablad, Fondprospekt samt Stadgarna före teckningen. I dessa framkommer de
detaljerade tecknings- och inlösningsvillkoren, som kunden godkänner i och med betalningen av teckningssumman.
Teckningsblanketten skall vara framme dagen före teckningsdagen hos WIP Asset Management Ab eller fondbolaget (GRIT
Fondbolag Ab).
Andelsägarens namn:

Andelsägarens personbeteckning/FO-nummer:

TECKNINGENS / INLÖSNINGENS UPPGIFTER
Fond:
WIP Nordic Equity Placeringsfond
Fondandelar i WIP Nordic Equity Placeringsfonden kan tecknas varje bankdag. Teckningsblanketten och
kundens identifieringsuppgifter skall förses WIP senast kl. 14.00 dagen före teckningsdagen. Den
placerade summan skall vara på fondens bankkonto senast kl. 23.59. dagen före teckningsdagen.
Minimiteckningssumman är 1 000 euro.
Teckningens storlek EUR:
Inlösningens storlek EUR/antal:
Tilläggsinformation om teckningen/inlösningen:
WIP Nordic Equity, teckningskontots uppgifter:
Bank: Nordea Bank Abp
IBAN: FI37 1318 3000 1079 03
Mottagare: WIP Nordic Equity
Meddelande: Tecknarens namn, personbeteckning och telefonnummer
WIP Water Fund Specialplaceringsfond
Fondandelar i WIP Water Fund Specialplaceringsfonden kan tecknas den sista bankdagen varje
vecka. Teckningsblanketten och kundens identifieringsuppgifter skall förses WIP senast kl. 14.00
dagen före teckningsdagen. Den placerade summan skall vara på fondens bankkonto senast kl.
23.59. dagen före teckningsdagen.

Andelsserie:

WIP Water Fund A (minimiteckning 1 000 €)
WIP Water Fund I (minimiteckning 2 500 000 €)

Teckningens storlek EUR:
Inlösningens storlek EUR/antal:
Tilläggsinformation om teckningen/inlösningen:
WIP Water Fund, teckningskontots uppgifter:
Bank: Nordea Bank Abp
IBAN: FI13 1318 3000 1081 41
Mottagare: WIP Water Fund
Meddelande: Andelsägarens namn, personbeteckning och telefonnummer
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Kundinformationsblankett
Privatperson

WIP Technology Fund Specialplaceringsfond
Fondandelar i WIP Technology Fund Specialplaceringsfond kan tecknas varje bankdag.
Teckningsblanketten och kundens identifieringsuppgifter skall förses WIP senast kl. 14.00 dagen
före teckningsdagen. Den placerade summan skall vara på fondens bankkonto senast kl. 23.59.
dagen före teckningsdagen.
Andelsserie:

WIP Technology Fund A (minimiteckning 1 000 €)
WIP Technology Fund I (minimiteckning 250 000 €)

Teckningens storlek EUR:
Inlösningens storlek EUR/antal:
Tilläggsinformation om teckningen/inlösningen:
WIP Technology Fund, teckningskontots uppgifter:
Bank: Nordea Bank Abp
IBAN: FI86 1318 3000 1094 46
Mottagare: WIP Technology Fund
Meddelande: Andelsägarens namn, personbeteckning och telefonnummer
Jag har skickat en kopia på ett giltigt identitetskort per post eller skyddad e-post på adressen
https://secure.wip.fi/
Om du handlar på en annan privatpersons vägnar ska du bifoga en handling (t.ex. fullmakt) som uppvisar behörigheten att
handla på privatpersonens vägnar samt en kopia på både andelsägarens och representantens giltiga identitetsbevis.
Genom undertecknande av denna tecknings-/inlösningsblankett bekräftar jag att jag bekantat mig med Faktablad,
Fondprospekt samt Stadgarna.

_______________________________________________________
Underskrift

____________________________________________________
Datum och plats
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