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A Generel information

C Tegningens formål og pengenes oprindelse Skal udfyldes

Jeg ønsker at købe andele (min DKK 250): 

Fond Beløb i DKK
B

Jeg ønsker at modtage password og bruger-id til “Min konto”. Adgang til internetjenesten “Min konto” giver et overblik over dine investeringer hos SKAGEN Fond-
ene.

CPR-nr./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

Tegnings-/indløsningskursen er beregnet ved anvendelse af fondens NAV, opgjort i norske kroner og omregnet til danske kroner ved anvendelse af valutakursen i 
fonden på kursdagen.
NB! Pengene indbetales til SKAGEN Fondenes konto i Nordea Danmark eller Storebrand fondenes konto i Nordea Norge (se side 4) med angivelse af dit SKAGEN konton-
ummer eller dit CPR nr. Du vil få kursdato i fonden den dag, pengene krediteres SKAGEN Fondenes konto. Tegningen forudsætter, at SKAGEN har modtaget al dokumen-
tation og information, som er nødvendig for gennemføring af kundekontrol. Blanketten sendes til os via e-mail eller post som bilag til indbetalingen.

 1. Hvad er din investeringshorisont? (Kun et af alternativerne kan vælges)

    Kortsigtet (mindre end 1 år)          Mellemlang (1 - 5 år)             Langsigtet (mere end 5 år)    

 2. Hvor stort et beløb forventer du årligt at investere? (Kun et af alternativerne kan vælges)
For privatpersoner:

   Mindre end 10 000 kr             10 000 - 150 000 kr            150 000 - 1 000 000 kr           Mere end 1 000 000 kr 

  For selskaber:
   Mindre end 10 000 kr       10 000 - 150 000 kr       150 000 - 1 000 000 kr      1 000 000 - 5 000 000 kr      5 000 000 - 10 000 000 kr 

   Mere end 10 000 000 kr 

3. Hvor ofte forventer du at investere? (Kun et af alternativerne kan vælges)

   Mere end 1 gang om måneden           1 gang om måneden           4 - 8 gange om året            1 - 3 gange om året   

   Sjældnere end 1 gang om året

4. Hvor kommer de investerede midler fra? (Kun et af alternativerne kan vælges) 
For privatpersoner:

  Tidligere investering       Løn/pension       Arv/gave       Salg af bolig eller anden eiendom      Andet: 

  For selskaber:
   Overskud i virksomheden        Salg af virksomhed/fast ejendom         Afkast af tidligere investeringer

   Andet:

5. Hva er formålet med investeringen? (Kun et af alternativerne kan vælges)
For privatpersoner:

   Pensionsopsparing       Korsigtet opsparing       Opsparing til familie/pårørende       Anden langsigtet opsparing    

   Andet: 

   For selskaber:
   Pensionsopsparing         Forvaltning af overskudslikvider       Handel med værdipapirer er en del af selskabets virksomhed

   Erhvervs- og almennyttige fonde          Andet:
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Politisk eksponeret person (PEP) Skal udfyldes

1. For privatpersoner: Har du eller har du haft en vigtig offentlig funktion eller stilling i Danmark eller udlandet, eller er du nærtstående eller nær 
samarbejdspartner til, en sådan person*?

2. For selskaber: Er personer som handler på vegne af virksomheden/givet disposisjonsret over konto, reel ejer, nærtstående eller nær samarbejds-
partner at regne som PEP*?

      Nei           Ja, angiv venligst:                                          

*Hvis personer beskrevet i punkt 1 eller 2 er nært familiemedlem med eller nær medarbejder til en PEP, må både navn og relation opgis.

FATCA status Skal udfyldes

         Jeg bekræfter herved, at jeg ikke er amerikansk statsborger.                                                     

         Jeg bekræfter herved, at jeg er amerikansk statsborger.   
                                 

PersonoplysningerE

Mine samtykker kan når som helst kaldes tilbage via SKAGENs web-portal eller ved at melde fra til personvernombud@skagenfondene.no.     

D

F Informasjon om reelle ejere

Navn: CPR-nummer: E-mail:

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 skattemessig tilhørsforhold/er bosat i andre land end Danmark:

Land:          TIN (Tax identification number)/tilsvarende:           

         Landet udsteder ikke TIN/Tilsvarende

1. For privatpersoner:  Hvis du udfører tegningen på vegne af eller til fordel for en anden person end kontohaver, venligst udfyld nedenfor:

Information om amerikansk statsborgerskab 

          Reel ejer er ikke amerikansk statsborger        

          Reel ejer er amerikansk statsborger   

SKAGEN foretager en indsamling, opbevaring og udlevering af indsamlede og registrerede personoplysninger. Formålet er at opfylde 
gældende 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 
kundekommunikation 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 beskyttelse af personlige oplysninger og dine rettigheder på www.skagenfondene.dk/behandling-af-personlige-oplysnin-
ger-og-cookies

Storebrand består af forskellige selskaber, som leverer tjenester inden for investering, forsikring og bank. Øvrige selskaber i Storebrand-
koncernen kan bruge oplysningerne om mig for at give mig den bedst mulige kundeservice samt tilpassede produktanbefalinger og tilbud. 
Informationerne deles kun mellem selskaberne i Storebrand, og omfatter ikke særlige kategorier af personoplysninger.                 

 JA     NEJ           

Øvrige selskaber i Storebrand kan sende mig personligt tilpasset markedsføring via digitale kanaler. 

Email og SMS   JA               NEJ  

Sociale medier og eksterne websteder JA               NEJ                           

Jeg giver hermed mit samtykke til, at SKAGEN må ringe til mig med markedsføringshenvendelser på det/de angivne telefonnum-
mer.    
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2. For selskaber: Hvis du udfører tegningen for en virksomhed, opgiv da venligst navn, CPR-nr./Udenlandsk ID-nr., ejerskab eller stemmeret 
og kontaktoplysninger 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 

F

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

Adresse*: Postnummer & By*:

Politisk eksponeret person (PEP)*:   Nej       Ja, venligst 
angiv: 

Statsborgerskab*: Dobbelt statsborgerskab (hvis rel-
evant):

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 amerikansk statsborgerskab

          Reel ejer er ikke amerikansk statsborger 

          Reel ejer er amerikansk statsborger    

Reel ejer nr. 1

Reel ejer nr. 2

Reel ejer nr. 3

*Obligatoriske felte                                                                                                                                           

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

Adresse*: Postnummer & By*:

Politisk eksponeret person (PEP)*:   Nej       Ja, venligst 
angiv: 

Statsborgerskab*: Dobbelt statsborgerskab (hvis rel-
evant):

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 amerikansk statsborgerskab

          Reel ejer er ikke amerikansk statsborger 

          Reel ejer er amerikansk statsborger    

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

Adresse*: Postnummer & By*:

Politisk eksponeret person (PEP)*:   Nej       Ja, venligst 
angiv: 

Statsborgerskab*: Dobbelt statsborgerskab (hvis rel-
evant):

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 amerikansk statsborgerskab     

          Reel ejer er ikke amerikansk statsborger 

          Reel ejer er amerikansk statsborger    
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Kunsten at anvende sund fornuft

Personlig rådgivning

Alle kunder har omkostningsfrit 
tilgang til rådgivning hos SKA-
GEN. Såfremt du har modtaget 
personlig rådgivning, vil du have 
modtaget et skriftligt investe-
ringsforslag.
Ved execution only-transaktioner 
har SKAGEN ikke vurderet instru-
mentets hensigtsmæssighed, og 
kunden er derfor ikke omfattet af 
det højere investorbeskyttelses-
niveau.

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

Kontonummer for alle SKAGENs fonde:
Nordea, Danmark
Reg.nr: 2149 Konto: 9033755721

IBAN: DK3120009033755721, SWIFT: NDEADKKK 

Kontonummer for alle Storebrands fonde:
Nordea Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
Udenlandsk overførsel:
IBAN: NO4660200413140, SWIFT: NDEANOKK
Kontonavn: Storebrand Asset Management AS, Professor Kohts vei 9, 
N-1366 Lysaker

Udfyldt blanket sendes til: SKAGEN Fondene, Bredgade 25 A, 1260 København K
eller via e-mail: kundeservice@skagenfondene.dk

Signering
Undertegnede bekræfter at have gjort sig bekendt med og accepteret indholdet af de aktuelle fondes Central Investor Information (PRIIP) for investorerne, herunder 
fondenes investerings-og risikoprofil, omkostninger samt SKAGENs almindelige forretningsvilkår og vilkår, som fremgår af denne blanket (4 sider). 
Central Investor Information (PRIIP) for investorer findes her: www.skagenfondene.dk/investering/central-investorinformation og www.storebrandfondene.dk/
fonde/kiid. 
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.

Omkostninger
Det påløber ingen omkostninger i forbindelse med tegning eller indløsning af andele til SKAGENs fonde. Mere informa-
tion om omkostninger findes på www.skagenfondene.dk/investering/central-investorinformation og www.storebrandfond-
ene.dk/fonde/kiid.

G

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:

Reel ejer nr. 4F Navn*: CPR-nummer*: Ejerskab i %*: Stemmeret i %*:

Adresse*: Postnummer & By*:

Politisk eksponeret person (PEP)*:   Nej       Ja, venligst 
angiv: 

Statsborgerskab*: Dobbelt statsborgerskab (hvis rel-
evant):

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 amerikansk statsborgerskab  

          Reel ejer er ikke amerikansk statsborger 

          Reel ejer er amerikansk statsborger    

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 sam-
menskrevet resumé fra Erhvervs-
og Selskabsstyrelsen eller
tilsvarende, dokumentation
på tegningsberettigede personer,
samt fuldmagt såfremt 
person(erne) som signerer
blanketten ikke fremgår som
tegningsberettigede personer.
Såfremt du ikke tidligere har
afgivet information om eventuelle
reelle ejere, udfyld da venligst 
information på denne blankets 
side 2.

       Senest opdateret: 21.02.2023
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