Köp av fondandelar – juridisk person
Förmedlingskod (Fylls i av AAM):

OBS! Innan du gör din placering måste ni skicka in en fullständigt ifylld nykundsanmälan.
Maila ordern till info@aam.se eller posta den till Ability Asset Management (se adress längst ned på sidan).

Kunduppgifter:
Juridisk person:

Kundnummer/organisationsnummer:

Adress:

Telefon:

Postnummer:

Ort:

Mobiltelefon:

Kontaktperson:

Land (om annat än Sverige):

E-post:

Land för skatterättslig hemvist om annan än Sverige:

Utländskt skatteregistreringsnummer: *

* Utländskt skatteregistreringsnummer är obligatoriskt om skatterättslig hemvist är utanför Sverige.

Placeringen avser följande fond/fonder:
Fondens namn:

Bankgiro:

Ability Hedge *

5561-3095

Belopp:

* Vid första insättningen i Ability Hedge är lägsta belopp 50 000 SEK och därefter 25 000 SEK eller multiplar därav.
Teckning av fonden/fonderna kan endast ske vid månadsskiften. Köpanmälan
ska vara Ability Asset Management tillhanda senast fyra bankdagar före det
månadsskifte då teckning ska göras. Avräkningsnota erhålles efter det att likvid
mottagits och andelsvärdet fastställts, efter månadsskiftet.

Inbetalning av likvidbeloppet görs till ovanstående bankgiro. Likviden ska
vara bolaget tillhanda senast tre bankdagar före det månadsskifte då teckning ska göras.

• Jag/vi försäkrar att pengarna inte kommer från brottslig verksamhet samt att
här lämnade person- och kontouppgifter är riktiga och förbinder mig/oss att
utan dröjsmål till Ability Asset Management Scandinavia AB (”Bolaget”)
anmäla förändringar.
• Jag/vi försäkrar att jag/vi tagit del av fondbestämmelser samt den information
som finns i informationsbroschyren och faktabladet.
• Bolaget får använda denna information om myndigheter så efterfrågar och
genomföra registerkörningar i sin kontroll av penningtvätt (Bolaget omfat-

tas av regelverket om åtgärder mot penningtvätt) samt behandla mina/våra
personuppgifter i den utsträckning som krävs för fullgörande av detta avtal
och Bolagets rättsliga skyldigheter.
• Jag/vi godkänner att Bolaget behandlar mitt/vårt personnummer som kundnummer och att Bolaget behandlar mina/våra personuppgifter i syfte att
lämna information. Denna anmälan är bindande.

Ort och datum:

Namnteckning:

Ability Hedge är en specialfond enligt lagen (2013:56) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 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

Namnförtydligande

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.

Blanketten skickas till:
Ability Asset Management AB
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

förvaltning med passion och ansvar
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg
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Tel: 031-15 45 65

info@aam.se
www.aam.se

Org.nr.:
556647-1883

