TECKNINGSBLANKETT — SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG A
Fondens minimiteckningsbelopp är 5 000 euro (A-serien). Fondandelar tecknas genom att skicka
den ifyllda och undertecknade teckningsblanketten till UB Fondbolag till nedanstående adress och
genom att betala teckningsbeloppet till fondens teckningskonto. Teckningen skall betalas från
tecknarens eget konto. Som meddelande i girigeringen bör uppges personbeteckning- eller Org./FOnummer till personen eller företaget som gör teckningen. Vid donation bör personbeteckning- eller
Org./FO-nummer uppges för personen eller företaget som kommer att få fondandelar som gåva.

Teckning ________________________________ EUR
Fonden är öppen för teckning fyra gånger om året: 15.3, 15.6, 15.9 och 15.12. Teckningsorder för
respektive Teckningsdags teckningar ska lämnas senast på Teckningsdagen före kl. 16 finsk tid (UTC
+2) så att de genomförs till värdet på Teckningsdagen. Fonden är öppen för inlösen två gånger om
året: 15.6 och 15.12. Inlösenordern bör vara Fondbolaget till handa senast ett halvt år innan den
följande inlösendagen. För att en inlösenorder ska kunna genomföras till värdet på den önskade
Inlösendagen, ska inlösenordern vara Fondbolaget till handa senast kl. 16 finsk tid (UTC +2) den
Inlösendag som föregår den önskade Inlösendagen.
Jag vill att de utbetalade avkastningsandelarna omplaceras
Jag vill att de utbetalade avkastningsandelarna betalas till mitt konto
Ifall ingetdera alternativ är valt, omplaceras avkastningsandelarna.

Fondens konton:
Pohjola FI96 5789 5420 0694 81, Nordea FI27 1805 3000 015544

Bankernas BIC-koder:
Pohjola BIC: OKOYFIHH, Nordea NDEAFIHH

Avgifter:
Teckningsavgift:
10 %
Årlig förvaltningsavgift:
1,35 % av GAV*
* GAV = Totala värdet på fondens tillgångar, som består av i fonden placerat kapital samt fondens
kreditfinansiering.
Avkastningsbaserad förvaltningsavgift:
högst 20 % avgift på den delen av den årliga avkastningen som överskrider fem (5) %
Inlösenavgift:
Placeringstid under 2 år, avgift 3 %
Placeringstid 2–4 år, avgift 2 %
Placeringstid över 4 år, avgift 1 %
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UB Fondbolag Ab
Alexandersgatan 21 A,
00100 Helsingfors
FO-nummer 2118101-5
Tfn. +358 9 2538 0280,
fax +358 9 2538 0289
fonder@unitedbankers.fi

Försäljning och
portföljförvaltning
UB Kapitalförvaltning Ab
Alexandersgatan 21 A,
00100 Helsingfors
tfn. +358 9 2538 0300

UB Kapitalförvaltning Ab,
Åbo anstalt
Västra Strandgatan 17 A 1,
20100 Åbo
tfn. +358 50 338 9743

UB Kapitalförvaltning
Tammerfors Ab
Hämeenkatu 31,
33200 Tammerfors
tfn. +358 3 3141 4500

Gåva
Den som skänker gåvan (tecknaren) undertecknar teckningsblanketten och förser fondbolaget med
en kopia av sitt eget identitetsbevis samt en separat bilaga om gåvan. Tecknarens uppgifter uppges
på blanketten om medlens ursprung. Mottagarens uppgifter uppges på kunduppgifter-blanketten
nedan.

Kunduppgifter
Ny kund

Anmälan om ändring av kunduppgifter

Privat person

Bolag

Gåvotagarens uppgifter

Annat: ___________________________________________________________________________
Namn/Samfundets namn: _____________________________________________________________
Personbetecking/Org./FO-nummer: ____________________ Nationalitet: _____________________
Adress: _____________________________________________________________________________
Postnummer: ____________________________ Postanstalt: _______________________________
Telefon/Mobiltelefon: _____________________ E-post: ____________________________________
Bankförbindelse: ____________________________________________________________________
Jag godkänner att officiella dokument för fonden kan skickas till mig per e-post.
Skatterättslig hemviststat: _____________________________________________________________
Skatteregistreringsnummer, till exempel TIN* (ifall en skatterättslig hemviststat är annan än
Finland): _______________________
Andra stater där Kunden är skatteskyldig för näringsinkomst och för fastighetsinkomster och
skatteregistreringsnummer i sådana stater:
___________________________________________________________________________________
GIIN-nummer: _______________________ Fylls i enbart ifall det är fråga om ett samfund som är en
finansiell institution.
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Kundens anknytning till USA (FATCA):
Kunden har ingen skattemässig anknytning till USA.
Kunden är född i USA, medborgare i USA eller generellt skattepliktig i USA.
Om ni väljer det senare alternativet, vänligen ange er TIN*: _______________________
Utöver detta ombedes ni fylla i och returnera en W-8BEN, W8-BEN-E eller W-9 blankett.
* TIN = Tax Identitification Number
Kunden måste i samband med en teckning identifiera sig i första hand med sina nätbankskoder på
webbplatsen omaub.unitedbankers.fi. Alternativt kan kunden tillhandahålla UB Fondbolag en kopia
av sitt körkort, pass eller ett fotoförsett ID-kort. I samband med den första teckningen skall också
det bifogade dokumentet angående medlens ursprung ifyllas.
Jag har bekantat mig med fondens stadgar och faktablad.
Jag intygar att de givna uppgifterna är riktiga. Ifall det sker ändringar i uppgifterna gör jag en
anmälan om det inom 30 dagar till UB.
______________________________________ ____________________________________________
Datum
Underskrift och namnförtydligande

Teckningens mottagare fyller i
Teckningens mottagare: _______________________________________________________________
Datum: _______________________________

Tid: __________________________________

Kundansvarig: ___________________________________________
Identifiering:
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Körkort

Pass

Provision: _________________

Personkort
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