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WIP Water Fund Erikoissijoitusrahasto
Lisämerkintä- ja lunastuslomake, yksityishenkilö

Osuudenomistaja: __

____________________________________________________

Osuudenomistajan henkilötunnus: ___

__________________________________

Osuudenomistajan puolesta toimivan henkilön nimi ja henkilötunnus:
___

_____________________________________________________________________________________________________

Jos toimit toisen yksityishenkilön puolesta, liitä asiakirja (esim. valtakirja) joka osoittaa valtuutesi toimia toisen yksityishenkilön puolesta
sekä kopio osuudenomistajan ja edustajan voimassa olevista henkilöllisyystodistuksista.

Vahvistan, että seuraavat tiedot eivät ole muuttuneet viime merkinnästä/lunastuksesta (täytä asiakastietolomake, jos
tiedot ovat muuttuneet)

verotustietoni
yhteys- tai osoitetietoni
tilinumeroni

Oletko tai oletko ollut kuluneiden 12 kk aikana Suomessa tai jossakin toisessa valtiossa poliittisesti
vaikutusvaltainen henkilö (ns. PEP) tai edellä mainitun henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?
En

Kyllä. Tarkempi selvitys:

_________________________________

Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka viimeksi kuluneen vuoden aikana on ollut merkittävässä julkisessa
virassa, kuten kansanedustajana, poliittisen puolueen hallituksen jäsenenä, korkeimpien oikeusasteiden tuomarina, valtion omistaman
yhtiön hallituksessa tai sijoituslautakunnassa, johtajana keskuspankissa tai johtajana, varajohtajana tai hallituksen jäsenenä
kansainvälisessä organisaatiossa.

Oletko verovelvollisesti asuva (tax resident) Yhdysvalloissa tai onko sinulla/ onko sinulla ollut jokin yhteys
Yhdysvaltoihin? (esim. kansallisuus, syntymäpaikka, työ- tai oleskelulupa, asuin- tai postiosoite, pidempi oleskelu Yhdysvalloissa tai
muu verrattava yhteys Yhdysvaltoihin). Ole tarvittaessa yhteydessä veroasiantuntijaan tai paikalliseen veroviranomaiseen
verovelvollisuuden määrittämiseen liittyen.

En

Kyllä. Yhdysvaltojen verotunnisteeni (TIN) on:

___________________________
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WIP Water Fund Erikoissijoitusrahasto
Lisämerkintä- ja lunastuslomake, yksityishenkilö

WIP Water Fund Erikoissijoitusrahaston rahasto-osuuksia voi merkitä jokaisen viikon viimeisenä pankkipäivänä.
Sijoitettavan summan tulee olla rahaston pankkitilillä merkintäpäivää edeltävänä päivänä viimeistään klo 23.59. Tutustu
huolellisesti rahaston Avaintietoesitteeseen, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin ennen merkintää. Näistä käy ilmi
yksityiskohtaiset merkintä- ja lunastusehdot, jotka asiakkaana hyväksyt maksaessasi merkintämaksun. Merkintälomake on
toimitettava viimeistään merkintäpäivää edeltävänä päivänä WIP Asset Management Oy:lle tai rahastoyhtiölle (GRIT
Rahastoyhtiö Oy).
MERKINTÄTILIN TIEDOT
Pankki: Nordea Bank Oyj
IBAN: FI13 1318 3000 1081 41
Saaja: WIP Water Fund
Viesti: Osuudenomistajan nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero

LISÄMERKINNÄN / LUNASTUKSEN TIEDOT
Rahaston nimi:

WIP Water Fund Erikoissijoitusrahasto

Osuussarja:

WIP Water Fund A (vähimmäismerkintä 1 000 €)
TAI
WIP Water Fund I (vähimmäismerkintä 250 000 €)

Haluan:
Tehdä lisämerkinnän sijoitusrahastoon. Lisämerkinnän määrä EUR: _

_____________________

TAI
Lunastaa rahasto-osuuksia. Lunastuksen määrä EUR/kappalemäärä: __

Lisätietoja merkinnästä/lunastuksesta: __

___________________

__________________________________________________

Olen lähettänyt kopion voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta postitse tai salatulla sähköpostilla
osoitteessa https://secure.wip.fi/ (mikäli osuudenomistajan aiemmin annettu kopio henkilöllisyystodistuksesta
on vanhentunut).
Tämän lisämerkintä-/lunastusilmoituksen allekirjoituksella vahvistan tutustuneeni sijoitusrahaston Avaintietoesitteeseen,
Rahastoesitteeseen ja Sääntöihin.

_______________________________________________________
Allekirjoitus

__
__________________________________________________
Päiväys ja paikka
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