
IBAN-konto:
Utbetalningen sker endast till ett bankkonto som disponeras av andelsägaren. ODIN Fonder ges full-
makt att företa dispositionskontroll av uppgett bankkonto. Bifoga en kopia av kontoavtalet med banken 
eller en utskrift från nätbanken med kontots basuppgifter. Kontoinnehavarens namn måste framgå.

Vänligen överför inlösningsbeloppet till:

Viktig information
OBS! Privatpersoner kan själva inlösa ande-
lar i ODIN Online genom att identifiera sig 
med sina bankkoder på www.odin.fi

Ifall du inte tidigare har skickat in en ko-
pia på din legitimation eller om det skett 
förändringar i tidigare uppgiven informa-
tionen, var god bifoga en bestyrkt kopia av 
giltig legitimation med denna blankett.

Ifall giltig legitimation inte föreligger kan 
ODIN låta bli att genomföra inlösningen 
eller utbetalningen av inlösningsbeloppet.

Giltig legitimation
Med giltig legitimation avses pass, körkort 
eller ID-kort.

Bestyrkt kopia
En myndig person kan bestyrka kopian. I 
dessa fall skall persons namn, födelsetid, 
signatur, kontaktuppgifter samt tid och ort 
för bekräftelsen framgå. Bekräftad kopia 
bör sändas per post eller i PDF per e-post. 

Reella rättsinnehavare
Om inlösningen utförs för en juridisk per-
son, måste information om reella rättsinne-
havare uppges på blankettens sida 2. 

Med reella rättsinnehavare avses fysiska 
personer som direkt eller indirekt äger eller 
kontrollerar mer än 25 procent av rösterna 
eller aktierna i den juridiska personen, eller 
som på annat sätt äger eller kontrollerar 
den juridiska personen i sista instans.

Inlös andelar i:

Fondens namn Belopp €  % antal andelar Alla andelar

Efternamn/Företagsnamn

Förnamn/Kontaktperson

Gatuadress

Postadress

Telefonnummer

E-post

FO-nummer

ODIN-konto     

Jag/vi har tagit del av, eller haft möjlighet att ta del av förköpsinformation i form av prospekt, stadgar och viktig info på sida 2. Vidare ger undertecknad ODIN 
Fonder fullmakt att kontrollera/inhämta uppgifter om att bankkonto vid insättning/teckning och uttag/inlösen disponeras av undertecknad. Jag försäkrar 
att inlämnade uppgifter och uppgifter om reella rättsinnehavare är korrekta och förbinder mig att anmäla om förändringar till ODIN Fonder.

FONDINLÖSNINGSBLANKETT ODIN Fonder

Blanketten skickas till adressen ODIN Fonder, Mannerheimvägen 20 B 6 vån., 00100 Helsingfors

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

För omyndig måste båda vårdnadshavarna underteckna blanketten.



ODINs fonder förvaltas och administreras av ODIN Forvaltning AS. 
Fonderna är UCITS-fonder i enlighet med placeringsdirektivet inom 
EU. Fonderna marknadsförs i Finland av ODIN Fonder enligt följande: 
Internet, massmedia, direkt marknadsföring samt tillställningar arran-
gerade för placerare. ODIN Fonder är ett helägt dotterbolag till ODIN 
Forvaltning AS i Norge. 

Inlösen (försäljning) av andelar
Inlösen av andelar förutsätter att inlösenskravet inkommer till förvalt-
ningsbolaget genom skriftligt meddelande innehållande nödvändiga 
upplysningar. Anmälan kan skickas via brev, fax eller elektronisk tjänst 
som är godkänd av ODIN Forvaltning AS. Krav på inlösen kan inte vill-
koras eller återkallas.

För fonderna ODIN USA, ODIN Global och ODIN Emerging Markets skall 
inlösenskravet ha inkommit till förvaltningsbolaget före kl. 16:00 (finsk 
tid) för att kurs per nästföljande kursberäkningsdag (normalt påföljan-
de dag) skall ligga till grund för inlösensbeloppet. 

För de övriga fonderna skall inlösenskravet ha inkommit till förvalt-
ningsbolaget före kl. 13:00 (finsk tid) för att första kursberäkning (nor-
malt samma dag) efter det att inlösenskravet inkommit skall ligga till 
grund för inlösensbeloppet.

Utbetalning från förvaltningsbolaget för inlösta andelar sker normalt 
den andra bankdagen efter inlösendag till det bankkonto som upp-
getts. I tillägg tar det 1-2 bankdagar innan beloppet är tillgängligt på 
kundens bankkonto beroende på överföringstiden mellan banker. Ut-
betalning för inlösta andelar sker i EUR. 

ODIN Forvaltning AS är inte ansvarigt för kunders förlust eller skada 
i samband med kursberäkning som beror på förhållanden utom före-
tagets kontroll, som till exempel strömavbrott, strejk, fel i databehan-
dlingsprogram eller telenät eller fel som begåtts av företagets under-
leverantörer.

Avgifter
ODIN uppbär inte avgift vid inlösning av fondandelar. Däremot kan det 
förekomma andra avgifter som inte betalas till ODIN, t.ex. bankavgifter.

Minderåriga och omyndiga
Förmyndarna förvaltar den omyndigas fondandelar om inte förmyndar-
na eller myndigheterna beslutat annat. Båda förmyndarnas unders-
krifter krävs för inlösen av den omyndigas fondandelar.

Avkastning
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida 
avkastning beror bland annat på marknadsutvecklingen, förvaltarens 
kunnande, fondens risk samt kostnader vid förvaltning. Avkastningen 
kan bli negativ som en följd av kursfall. Avkastningen kan variera av-
sevärt under ett år. Den enskilde andelsägarens förlust eller vinst be-
ror därför på de exakta tidpunkterna för köp respektive försäljning av 
andelar.

Behandling av personuppgifter
ODIN Forvaltning AS behandlar personuppgifter enligt den norska och 
finska personuppgifts- och placeringsfondslagen och har tystnadsplikt 
om det de genom sin verksamhet får vetskap om beträffande sina 
kunder. Kunduppgifter ges inte till tredje part om inte lag eller förord-
ning förutsätter detta eller andelsägaren själv gett sitt samtycke till 
utlämnande av sekretessbelagda uppgifter. Andelsägaren har rätt till 
insyn i företagets rutiner för behandling av personuppgifter och uppgif-
ter om vilka uppgifter som är registrerade. Andelsägare kan kräva att 
oriktiga/onödiga uppgifter rättas  till eller tas bort. Personuppgifterna 
uppdateras mot Befolkningsregistret i Finland. 

Blanketten skickas till adressen:
ODIN Fonder, Mannerheimvägen 20 B 6 vån., 00100 Helsingfors

Viktig information - Fondinlösning

www.odin.fi

ODIN Fonder, Mannerheimvägen 20 B 6 vån., 00100 Helsingfors
Telefon: 09 4735 5100 Fax: 09 4735 5101
E-post: info@odin.fi  Hemsida: www.odin.fi/se
FO-nummer:1628289-0
Bolaget är ett helägt dotterbolag till ODIN Forvaltning AS

Förnamn: Efternamn:

Personnummer: Procentandel:

Gatuadress: Postadress:

Uppgifter om eventuella reella rättsinnehavare:

Förnamn: Efternamn:

Personnummer: Procentandel:

Gatuadress: Postadress:
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