Tegningsblankett
for fond forvaltet av Equinor Asset Management AS (EAM)

Generell informasjon (privatpersoner)
Fødselsnummer (11 siffer):

Navn:

VPS-konto*:

Skattepliktig til (land):

E-post:

Telefon:

Vennligst bruk blokkbokstaver

*Jeg har ikke VPS konto. Vennligst opprett en kostnadsfritt for meg:
Jeg vil kjøpe andeler i følgende fond
Fond
Kontonummer (IBAN)

□

Equinor Aksjer Norge

LU250670000065515489

Minste
tegningsbeløp
(NOK)
5.000.000

Equinor Aksjer Europa

LU410670000065515492

5.000.000

Equinor Aksjer Pacific

LU090670000065515486

5.000.000

Equinor Aksjer USA

LU630670000065515484

5.000.000

Equinor Indeks USA

LU690670000016167596

10.000.000

Equinor Kreditt Norge

LU790670000065515487

2.000.000

Equinor Kreditt Global

LU900670000065515483

2.000.000

Equinor Likviditet Norge

LU360670000065515485

2.000.000

Kryss
av

Tegningsbeløp i NOK

□
□
□
□
□
□
□
□

Formålet med tegningen og pengenes opprinnelige opphav (NB! Obligatorisk)
Formål med tegningen:

Pengenes opprinnelige opphav:

□ Pensjonssparing
□ Annen langsiktig sparing
□ Annet ____________________

□ Lønn, sparekonto e.l.
□ Arv eller gave
□ Annet ____________________

Politisk eksponert person (PEP) (NB! Obligatorisk)
Har du eller har du hatt høytstående offentlige verv eller stilling i Norge eller utlandet, eller har du nært
familiemedlem eller kjent medarbeider til en slik person?

□ Nei

□ Ja, vennligst spesifiser*:

_______________________________________________
*Dersom personer er nært familiemedlem eller medarbeider til en PEP, må både navn og relasjon oppgis. For mer informasjon om PEP, se
hvitvaskingsloven § 2: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-01-23/KAPITTEL_1#%C2%A72

E-post: kapasa@equinor.com
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FATCA-status (NB! Obligatorisk)

□ Jeg bekrefter herved at jeg verken er amerikansk statsborger eller er skattemessig bosatt i USA.
□ Jeg bekrefter herved at jeg er amerikansk statsborger og/eller at jeg er skattemessig bosatt i USA og har angitt USA
som (et av) mine skattemessige bosteder.
Personopplysninger
EAM foretar sammenstilling, lagring og utlevering av innsamlede og registrerte personopplysninger. Formålet med
behandlingen er å drive verdipapirfondsforvaltning, markedsføre verdipapirfond og oppfylle opplysningsplikt i
henhold til gjeldende regler. Når du er kunde hos oss er vi forpliktet ved lov til å registrere visse typer
personopplysninger på deg, slik som navn, fødsels- og personnummer og bostedsadresse. Når ansatte i EAM yter
investeringstjenester er vi pålagt til å gjøre lydopptak av alle telefonsamtaler og dokumentere annen
kundekommunikasjon, som e-post og chat. EAM bruker databehandlere og andre samarbeidspartnere i sin daglige
drift. EAM er en del av Equinor-konsernet. Mer informasjon om personvern og utøvelse av dine rettigheter finnes på
https://www.equinor.com/no/about-us/site-info/privacy-policy.html.
Kursfastsettelse
Melding om tegning og innløsning må gis skriftlig per e-post hvis ikke annet er regulert av en skriftlig avtale mellom EAM og
andelseier. Tegning og innløsning av andeler skal skje til første beregnet andelsverdi etter tegnings-/
innløsningstidspunktet.
Melding om tegning eller innløsning må være forvaltningsselskapet i hende før klokken 13.00 og slike meldinger kan bare
gis på norske bankdager. Fondet er stengt for tegning og innløsning på norske helligdager, 24. og 31. desember samt på
dager der markeder hvor fondet samlet har mer enn 50% av sine investeringer er stengt.
Ved tegning av nye andeler må betaling være mottatt på fondets bankkonto samme dag med mindre annet er avtalt i
skriftlig avtale mellom EAM og andelseier. Ved innløsning skjer oppgjør to virkedager etter innløsningstidspunktet (T+2).

Legitimering
Ved første kjøp må gyldig legitimasjon fremvises ved personlig fremmøte (pass, førerkort eller bankkort med bilde).
Reelle rettighetshavere
Dersom det er andre som er faktisk eiere (reelle rettighetshavere) av midlene må dette oppgis.

□ Ingen andre eiere

□ Faktisk eier:

Fødselsnummer:

Navn:

Adresse:

Skattepliktig til (land):

Signering
Jeg/vi bekrefter å ha gjort meg/oss kjent med og akseptert innholdet i aktuelle fonds nøkkelinformasjon for
investorer, prospekt og EAMs alminnelige forretningsvilkår. Gjeldende nøkkelinformasjon for investorer finnes her
https://www.equinorfondene.no/.
Dato:

Signatur:

Navn med blokkbokstaver:

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens
dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap
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