AbilityHedge
Anmälningsblankett Ability Hedge
Anmälningsblanketten ska vara fonden tillhanda senast fyra bankdagar före det
månadsskifte då teckning ska göras. Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet fastställts, efter månadsskiftet. AbilityHedges
fullständiga fondbestämmelser redovisas i separat informationsbroschyr.

Vid första insättningen är lägsta belopp 50 000 SEK och därefter 25 000 SEK
eller multiplar därav. Inbetalning av likvidbeloppet görs via bankgiro 5561-3095.
Likviden ska vara bolaget tillhanda senast tre bankdagar före det månadsskifte
då teckning ska göras. Ange person-/organisationsnummer vid betalning.

Fondandelsägare (vänligen skriv tydligt)
Namn (efternamn, förnamn) / Firma (fullständigt bolagsnamn)

Adress

Person- / Organisationsnummer

Postadress

Telefon, dagtid

Telefon kvällstid

E-post

Skattemässig hemvist (om annan än Sverige ska detta styrkas)

Kontaktperson

Belopp (vid första insättningen lägst 50 000 SEK, därefter lägst 25 000 SEK)

Kontonummer vid utdelning, inlösenlikvid och försäljning (identisk med fondandelsägaren)
Bank

Clearingnummer

Kontonummer

Förmyndare (i förekommande fall; samtliga förmyndare ska skriva under)
Namnteckning

Namnförtydligande

Personnummer

Namnteckning

Namnförtydligande

Personnummer

Underskrift
Jag/Vi försäkrar att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, til�lämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder mig/
oss att utan dröjsmål till Ability Asset Management AB anmäla förändringar
i detta avseende, t ex namn-, adress- och bankkontoändring. Jag/Vi försäkrar
att jag/vi tagit del av, förstått och accepterar fondbestämmelserna och informationen om fonden som finns i faktablad och informationsbroschyren för
AbilityHedge. Jag/Vi bekräftar att bolaget förlitar sig på lämnad information
genom anmälningssedeln och att fondbolaget får lov att använda denna information om myndighet så efterfrågar. Jag/Vi är införstådd/a med och samtycker
till att fondbolaget kommer att behandla mina/våra personuppgifter (såväl av
mig själv/oss själva lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma
att inhämtas från annat håll i den utsträckning det krävs för fullgörande av

detta avtal och uppdrag relaterade till detta avtal och för fullgörande av fondbolagets rättsliga skyldigheter, samt att personuppgifterna kan komma att
utlämnas till och behandlas av annat koncern- eller intressebolag till Ability
Asset Management AB. Vidare är jag/vi införstådda med och samtycker till att
fondbolaget behandlar mitt/våra personnummer som kundnummer. Härutöver
är jag/vi införstådd/a med och samtycker till att fondbolaget eller det bolag fondbolaget har lämnat ut personuppgifterna till enligt ovan, behandlar mina/våra
personuppgifter i syfte att lämna information till mig/oss. Jag/Vi är medveten/
medvetna om att fondbolaget inte tillhandahåller sådan finansiell rådgivning
som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter och
bekräftar vidare att jag/vi inte har uppdragit åt fondbolaget att tillhandahålla
någon sådan rådgivning.

Namnteckning

Namnförtydligande

Ort, datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ort, datum

OBS!

• Avser anmälan fysisk person ska en vidimerad kopia av giltig identitetshandling, pass eller körkort, samt ”Kundkännedom Privatpersoner” bifogas.
• Avser anmälan omyndig person ska samtliga förmyndare bifoga vidimerade kopior av godkänd legitimation enligt ovan.
• Avser anmälan juridisk person ska vidimerad kopia av registreringsbevis, högst 6 månader gammalt, kopior av giltig legitimation för firmatecknaren/na, samt ”Kundkännedom Juridiska Personer”, bifogas.
• Handlingar som faxas måste även sändas till fondbolaget i original.
Ability Hedge är en specialfond enligt 1 kap 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.
Sålunda är Ability Hedge inte en så kallad UCITS-fond. Andelarna i Ability Hedge har
inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning
i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland och får inte säljas eller erbjudas
till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller
i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar
eller regler. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare
utanför Sverige. Ability Asset Management AB har inget som helst ansvar för att
kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det
åligger envar att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lag eller

andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Informationen från fondbolaget ska
inte ses som en rekommendation av fondbolaget att teckna andelar i fonden utan det
ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och
riskerna förknippade därmed. Det finns inga garantier för att en investering i Ability
Hedge ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras
i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka
hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i Ability Hedge bör betraktas
som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska
avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

AbilityHedge
Så här gör Du för att teckna andelar i Ability Hedge
Denna instruktion är en sammanfattning av de teckningsregler som finns
i fondens informationsbroschyr. Anmälan ska vara oss tillhanda senast 4
bankdagar före det månadsskifte då köpet ska äga rum.

Härtill måste personer som inte är folkbokförda i Sverige bilägga vidimerade kopior av två olika så kallade utlity bills, det vill säga el-, tele-,
vattenräkning eller liknande.

1. Fyll i den bifogade blanketten för teckningsanmälan

Juridiska personer: Anmälningssedel i original, registreringsbevis (ej
äldre än sex månader), vidimerad kopia av giltig identitetshandling för
behöriga firmatecknare, samt ifylld och undertecknad ”Kundkännedom
Juridiska Personer”. För firmatecknare som inte är svenska medborgare
gäller samma krav avseende identitetshandlingar som för icke-svenska
personer (se ovan)

2. Skicka blanketten till: Ability Asset Management AB, Lilla Bommen
1, 411 04 Göteborg
3. Glöm inte att bifoga nödvändiga handlingar enligt lag om åtgärder
mot penningtvätt (se nedan)!
4. Inbetalning av likvidbeloppet ska ske via bankgiro 5561-3095 så att
likviden är bolaget tillhanda senast 3 bankdagar före det månadsskifte då köpet ska äga rum. Skriv avsändare och person-/organisationsnummer på inbetalningen

Lag om åtgärder mot penningtvätt
Sedan den 15 mars 2009 har Sverige en ny lag (2009:62) om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den nya lagen innebär
skärpta krav för finansiella institut och innebär bl.a. att vi måste lära
känna våra kunder bättre för att till exempel förstå dina transaktioner.
Lagen innebär också att företagen i det finansiella systemet är skyldiga att
rapportera misstänkta fall om penningtvätt eller finansiering av terrorism
till Rikspolisstyrelsen.

Dokumentationskrav
Det nya regelverket innebär att följande dokument måste tillställas fondbolaget i samband med teckning och inlösen av fondandelar.
Fysiska personer: Anmälningssedel i original, en vidimerad kopia av
giltig identitetshandling samt ifylld och undertecknad ”Kundkännedom
Privatpersoner”. (Se nedan för instruktion angående vidimering.) För
andra än svenska medborgare utgörs giltig identitetshandling av pass.

Finansiella företag under tillsyn: Anmälningssedel i original samt aktuell signaturlista. För finansiella företag under tillsyn i annat land än
Sverige ska intyg att institutet har utfört egen identitetskontroll enligt
gällande regelverk angående penningtvätt biläggas, ett så kallat ”Investor
Questionnaire”.
Handlingar som faxas måste vara fondbolaget tillhanda i original senast
2 bankdagar före det månadsskifte då köpet ska äga rum.

Vidimering
Att vidimera innebär att bevittna och bestyrka en avskrifts eller kopias
överensstämmelse med originalet. För att en kopierad id-handling ska
anses vara korrekt vidimerad krävs att en person (annan än den som önskar
teckna i fonden) genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian intygar att kopian stämmer överens med originalet.

OBS!
På grund av det nya strängare regelverket tvingas vi neka teckning i fonden om den ovannämnda dokumentationen inte är fullständig. Redan
inbetald teckningslikvid kommer då att återbetalas till det avsändande
kontot alternativt till det konto tecknaren har angivit på anmälningssedeln.
Återbetalning görs utan räntekompensation.

förvaltning med passion och ansvar
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

Tel: 031-15 45 65
Fax: 031-15 45 70

info@aam.se
www.aam.se

Org.nr.:
556647-1883

Kundkännedom
Privatpersoner

Lag om åtgärder mot penningtvätt
Sedan den 15 mars 2009 har Sverige en ny lag (2009:62)
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Den nya lagen innebär skärpta krav för finansiella institut
och innebär bl.a. att vi måste lära känna våra kunder bättre

för att till exempel förstå dina transaktioner. Lagen innebär
också att företagen i det finansiella systemet är skyldiga att
rapportera misstänkta fall om penningtvätt eller finansiering
av terrorism till Rikspolisstyrelsen.

Personuppgifter
Namn (efternamn, förnamn)

Personnummer

Vilket yrke har Du/vad arbetar Du med?
Sysselsättning)

Varifrån kommer de pengar/värdepapper som sätts in på fonden/depån?
Tidigare sparande

Arv/gåva

Lön

Fastighetsförsäljning

Pension

Företagsförsäljning

Annat:
Äger du de pengar/värdepapper som sätts in på fonden/depån?
Ja

Nej

Vad är syftet med ditt sparande/dina placeringar?
Ekonomisk trygghet

Till närstående

Pension

Privat konsumtion

Annat:
Underskrift
Ort/datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

förvaltning med passion och ansvar
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

Tel: 031-15 45 65
Fax: 031-15 45 70

info@aam.se
www.aam.se

Org.nr.:
556647-1883

Kundkännedom
Juridiska Personer
Lag om åtgärder mot penningtvätt
Sedan den 15 mars 2009 har Sverige en ny lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den nya lagen
innebär skärpta krav för finansiella institut och innebär bl.a. att
vi måste lära känna våra kunder bättre för att till exempel förstå

dina transaktioner. Vi ber dig också att ange ägarförhållandena i
företaget. Lagen innebär också att företagen i det finansiella systemet är skyldiga att rapportera misstänkta fall om penningtvätt
eller finansiering av terrorism till Rikspolisstyrelsen.

Företagsuppgifter
Företag (enligt firmaregistreringsbevis)

Organisationsnummer

Ägare
Det finns ingen enskild ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 % (både direkt och indirekt ägande räknas).
Om det finns enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 % (både direkt och indirekt ägande räknas), ange dem nedan.
Ägare

Personnr./Organisationsnr.

Innehav aktier %

Innehav röster %

Om någon av ovanstående delägare är en juridisk person, vänligen ange vem som i sådan delägare har en röst- eller ägarandel större än 25%.
Ägare

Personnr./Organisationsnr.

Innehav aktier %

Innehav röster %

Varifrån kommer de pengar/värdepapper som sätts in på fonden/depån?
Företagets intäkter

Företagsförsäljning

Fastighetsförsäljning

Annat:

Vad är syftet med företagets sparande/placeringar?
Ekonomisk trygghet

Omsätta värdepapper

Pension

Sparande/placering

Annat:
Underskrift
Ort och datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Underskrift nedan vid fler än en firmatecknare:

förvaltning med passion och ansvar
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

Tel: 031-15 45 65
Fax: 031-15 45 70

info@aam.se
www.aam.se

Org.nr.:
556647-1883

