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WIP Nordic Equity Placeringsfond
Tecknings- och inlösningsblankett, privatperson

Andelsägares namn: __

____________________________________

Andelsägarens personteckning: __

_____________________________

Namn och personbeteckning på person som handlar på andelsägaren vägnar:
__

________________________________________________________________________________________

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 andelsägaren och representantens giltiga identitetsbevis.

Jag bekräftar att följande uppgifter inte har ändrat sedan senaste teckning (om uppgifterna har ändrats fyll i
kundinformationsblanketten):

mina beskattningsuppgifter
mina kontakt- och adressuppgifter
mitt kontonummer

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.

Är du medborgare i och/eller har du din skatterättsliga hemvist (tax resident) i USA? Eller har du eller har du haft
någon annan koppling till USA? (t.ex. medborgarskap, födelseort, arbets- eller uppehållstillstånd, bostads- eller
postadress, USA som vistelseort under länge 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:

________________________________
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WIP Nordic Equity Placeringsfond
Tecknings- och inlösningsblankett, privatperson

Fondandelar i WIP Nordic Equity Placeringsfonden kan tecknas varje bankdag. Den placerade summan skall vara på
fondens bankkonto senast kl. 23.59. dagen före teckningsdagen. Minimiteckningssumman är 1 000 euro. 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).

TECKNINGSKONTOTS UPPGIFTER
Bank: Nordea Bank Abp
IBAN: FI37 1318 3000 1079 03
Mottagare: WIP Nordic Equity
Meddelande: Andelsägarens namn, personbeteckning och telefonnummer

TILLÄGGSTECKNINGENS / INLÖSNINGENS UPPGIFTER
Fondens namn:

WIP Nordic Equity Placeringsfond

Jag vill:
Göra en tilläggsteckning i placeringsfonden. Teckningens storlek EUR: __

___________

ELLER
Lösa in fondandelar. Inlösningens storlek EUR/antal:

Tilläggsinformation om teckningen/inlösningen: __

__________________

_________________________________

Jag har skickat en kopia på ett giltigt identitetskort per post eller skyddad e-post på adressen
https://secure.wip.fi/ (om andelsägarens tidigare givna kopia på identitetsbeviset föråldrats).

Genom undertecknande av denna tecknings-/inlösningsblankett bekräftar jag att jag bekantat mig med Faktablad, Fondprospekt
samt Stadgarna.

_______________________________________________________
Underskrift

_
_______________________________________
Datum och plats

WIP ASSET MANAGEMENT AB
Mannerheimvägen 18 A, 00100 Helsingfors │ 09 6122 830 │ funds@wip.fi │www.wip.fi │ FO-nummer 1029199-9

