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A Generel information

C

Jeg ønsker at indløse andele i SKAGEN Fondene:           

Fond Beløb i DKK eller Andele
B

Beløbet overføres til min/vores bankkonto med reg. nr. og kontonr.:

Personoplysninger 

CPR-nummer (CVR-nr)/TIN (Tax identification number)*: Navn*: SKAGEN-konto*:

Skattepligtig til (land)*: Landkode**: E-mail*: Telefon*:

* Obligatoriske felter                                                                                                                                                                                                                                                                                 Brug venligst blokbokstaver
** Venligst angiv landet, der udsteder TIN

Hvis du udfører transaktionen for en virksomhed, opgiv da venligst navn, CPR-nr./Udenlandsk ID-nr., ejerskab eller stemmeret og kontaktop-
lysninger på fysiske personer som direkte eller indirekte, alene eller med nære familiemedlemmer, ejer eller kontrollerer mere end 25 procent 
af virksomheden. Husk at sende dokumentation på de reelle ejere i form af kopi af kørekort eller pas, samt kopi af sundhedskort.

Navn*: CPR-nummer*: Ejerskab i %*: Stemmeret i %*:

Adresse*: Postnummer & By*:

Politisk eksponeret person (PEP)*:   Nej       Ja, venligst angiv: Statsborgerskab*: Dobbelt statsborgerskab (hvis relevant):

For personer, der ikke har dansk CPR-nummer, skal personligt ID-nummer, fødselsdato og statsborgerskab ved fødslen også angives:

Reel ejer har skattemæssigt tilhørsforhold/er bosat i Danmark                                                                

Udfyld venligst nedenfor hvis reel ejer har skattemæssigt tilhørsforhold/er bosat i andre land end Danmark:

Land:      TIN (Tax id.no./tilsvarende:             Landet utsteder ikke
                  TIN/tilsvarende 

Information om statsborgerskab og/eller skattemessig bosted i USA

          Reel ejer er ikke amerikansk statsborger eller har skattemessig tilhørsforhold til USA.        

Venligst kontakt kundeservice hvis reel ejer er amerikansk statsborger og/eller har skattæmessigt tilhørsforhold til USA.

D Informasjon om reelle ejere

SKAGEN foretager en indsamling, opbevaring og udlevering af indsamlede og registrerede personoplysninger. Formålet er at opfylde gæl-
dende regler i forhold til at drive værdipapirforvaltning, markedsføre værdipapirfonde og overholde oplysningspligten. Når du er kunde hos 
os, er vi forpligtet ved lov til at registrere visse typer personoplysninger om dig, som fx navn, fødselsdag, personnummer og postadresse. 
Når ansatte i SKAGEN yder rådgivning, er vi pålagt at lave lydoptagelser af alle telefonsamtaler og dokumentere anden kundekommunikati-
on så som e-mail og chat. SKAGEN bruger IT-leverandører og andre samarbejdspartnere i den daglige drift. SKAGEN er en del af Storebrand-
koncernen. Du vælger selv, om dine personoplysninger og andre oplysninger må deles internt i koncernen. Du kan læse mere om beskyt-
telse af personlige oplysninger og dine rettigheder på www.skagenfondene.dk/behandling-af-personlige-oplysninger-og-cookies
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Udfyldt blanket sendes til: SKAGEN Fondene, Bredgade 25 A, 1260 København K
eller via e-mail: kundeservice@skagenfondene.dk

Signering

Navn*: CPR-nummer*: Ejerskab i %*: Stemmeret i %*:

Adresse*: Postnummer & By*:

Politisk eksponeret person (PEP)*:   Nej       Ja, venligst angiv: Statsborgerskab*: Dobbelt statsborgerskab (hvis relevant):

For personer, der ikke har dansk CPR-nummer, skal personligt ID-nummer, fødselsdato og statsborgerskab ved fødslen også angives:

Reel ejer har skattemæssigt tilhørsforhold/er bosat i Danmark       

Udfyld venligst nedenfor hvis reel ejer har skattemæssigt tilhørsforhold/er bosat i andre land end Danmark:

Land:      TIN (Tax id.no./tilsvarende:    Landet utsteder ikke
        TIN/tilsvarende

Information om statsborgerskab og/eller skattemessig bosted i USA

      Reel ejer er ikke amerikansk statsborger eller har skattemessig tilhørsforhold til USA.       

Venligst kontakt kundeservice hvis reel ejer er amerikansk statsborger og/eller har skattæmessigt tilhørsforhold til USA.

D
Reel ejer nr. 2

E
Undertegnede bekræfter herved at være blevet informeret om eller selv at have tilegnet sig tilstrækkelig information om, hvilke afkastmuligheder og hvilken risi-
koprofil som gælder for den valgte fond, samt SKAGENs forretningsbetingelsers indhold.

Ovennævnte kontohaver erklærer herved, at oplysningerne, som er givet i denne blanket er fuldstændige og korrekte. Kontohaver forpligter sig videre til, uden 
unødvændigt ophold, at informere om enhver ændring i informationen givet i denne blanket. 

NB! For personer, der skal handle på vegne af virksomheden, skal der opgives navn, adresse og CPR-nummer. Derudover skal der vedhæftes kopi af gyldigt ID på 
den person/de personer, der underskriver denne blanket, såfremt dette ikke er indsendt tidligere.

Navn: CPR-nummer:

Adresse: Postnummer/By:

Signatur: Sted/Dato:

For personer, der ikke har dansk CPR-nummer, skal personligt ID-nummer, fødselsdato og statsborgerskab ved fødslen også angives:

Navn: CPR-nummer:

Adresse: Postnummer/By:

Signatur: Sted/Dato:

For personer, der ikke har dansk CPR-nummer, skal personligt ID-nummer, fødselsdato og statsborgerskab ved fødslen også angives:

Kunsten at anvende sund fornuft

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljefor-
valterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.

Omkostninger
Det påløber ingen omkostninger i forbindelse med tegning eller indløsning af andele i         
SKAGENs fonde. 

Mere information om omkostninger findes på www.skagenfondene.dk/kiid.
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Kunsten at anvende sund fornuft

Personlig rådgivning

Alle kunder har omkostningsfrit 
tilgang til rådgivning hos SKAGEN. 
Såfremt du har modtaget personlig 
rådgivning, vil du have modtaget 
et skriftligt investeringsforslag.

Ved execution only-transaktioner 
har SKAGEN ikke vurderet instru-
mentets hensigtsmæssighed, og 
kunden er derfor ikke omfattet af 
det højere investorbeskyttelses-
niveau.

Vigtige oplysninger  
 
Denne information henvender sig 
ikke til og må ikke tages til følge 
af amerikanske statsborgere, eller 
personer bosat i eller skatteplig-
tige i USA og er desuden kun rettet 
mod personer i jurisdiktioner, hvor 
de aktuelle fonde er godkendt til 
distribution eller hvor der ikke 
kræves godkendelse dertil.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljefor-
valterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.

Husk legitimation

Hvis du ikke har leveret gyldig
legitimation tidligere, vedlæg
venligst kopi af pas eller kørekort
og sundhedskort, når du
sender os blanketten.

Virksomheder skal levere sammen-
skrevet resumé fra Erhvervs-og 
Selskabsstyrelsen eller tilsvaren-
de, dokumentation på tegningsbe-
rettigede personer, samt fuldmagt 
såfremt person(erne) som signerer 
blanketten ikke fremgår som 
tegningsberettigede personer. Så-
fremt du ikke tidligere har afgivet 
information om eventuelle reelle 
ejere, udfyld da venligst informa-
tion på denne blankets side 2.

Dersom du ikke leverer gyldig legi-
timation, kan SKAGEN undlade at
gennemføre indløsningen, og 
eventuelt reinvestere indløsnings-
provenuet på vegne af kunden i 
SKAGEN Høyrente, jf. almindelige 
forretningsvilkår.
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