
TECKNINGSBLANKETT - ODINs aktiefonder

Personnummer:

ODIN-kontonummer:

 Postnummer:

Nationalitet: Skatteland:

Detta konto ska användas för 
kommande inlösen. 

Telefon:

Gatuadress:

FO-nummer:  

E-post:

Jag tecknar följande ODIN fonder:

Fullständigt namn:

ODIN-kontot är kostnadsfritt och upprättas för nya kunder per 
automatik i samband med din första investering.

Kontonummer (IBAN):

VIKTIG INFORMATION

Före transaktioner från nya kunder kan verkställas bör 
följande information och dokument sändas in:

Personkunder (fysiska personer)

• kopia av giltig legitimation
• information om eventuella rättighetshavare (t.ex  

bestyrkt kopia av omyndigas vårdnadshavare)

Företagskunder (juridiska personer)
• bestyrkt kopia av giltig legitimation av den/de som 

tecknar firma
• fullmakt som visar att personen har rätt att teckna 

för den  juridiska personen, ifall detta inte framgår 
ur handelsregisterutdraget 

• information om eventuella rättighetshavare eller 
aktieägarförteckning 

För information om giltig legitimation, bestyrkt kopia och 
rättighetshavare se sida 2.

Personkunder bör svara på nedenstående frågor:

Avsikten med investeringen?
Pensionssparande
Långsiktigt sparande
Annat: 

Pengarnas ursprung?
Lön, sparkonto eller liknande 
Arv eller gåva
Annat: 

Bruttointäkt (lön och kapitalinkomst) per år
Under 20.000 €
20.000 - 100.000 €
Över 100.000 €

Nettoförmögenhet (förmögenhet minus skulder)
    €

Har du, eller någon av dina närmaste familjemedlemmar en viktig offentlig funktion 
eller ett politiskt uppdrag (person i politiskt utsatt ställning/PEP)?
Nej
Ja, vänligen ange ytterligare detaljer här:

ODIN Fonders produkter kan inte marknadsföras eller distribueras direkt eller indirekt till investerare som är underlagda USA:s jurisdiktion. Detta gäller bland 
annat investerare som är bosatta eller skattepliktiga i USA. 

FULLMAKT
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. Eventuella änd-
ringar av kontonummer måste bekräftas genom vederbörliga skriftliga handlingar (t.ex. kontoutdrag eller liknande). Jag försäkrar att inlämnade uppgifter och 
uppgifter om rättighetshavare är korrekta och förbinder mig att anmäla om förändringar till ODIN Fonder.

Ort och datum Underskrift och namnförtydligande

AKTIEFOND                Kontonummer NORDEA BELOPP I EUR (min EUR 500,-)

ODIN Norden FI64 1572 3000 3160 34

ODIN Norge FI68 1572 3000 3160 59

ODIN Sverige FI24 1572 3000 3160 75

ODIN Europa FI26 1572 3000 4082 86

ODIN USA FI23 1844 3000 0019 68

ODIN Global FI19 1745 3000 0404 53

ODIN Emerging Markets FI98 1745 3000 1305 02

ODIN Fastighet FI17 1014 3000 2257 85

(För omyndig måste båda vårdnadshavarna underteckna teckningsblanketten.)

Blanketten skickas portofritt till adressen ODIN Fonder, Kod 5015653, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

ODIN Online
Privatpersoner kan registrera sig som kund, teckna, byta och inlösa ODIN fondandelar via ODIN Online. Där kan du också följa med utvecklingen av dina 
investeringar. Du loggar in med dina finska bankkoder på www.odin.fi/se. ODIN uppbär inte avgifter vid teckning, byte eller inlösning av fondandelar.



Viktig informastion - Fondteckning

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

Teckning (köp) av fondandelar
Teckningstidpunkten föreligger då skriftligt meddelande inne-
hållande nödvändiga upplysningar om teckningen har inkom-
mit till förvaltningsbolaget, likvid i överensstämmelse med 
teckningen är mottagen  och eventuell legitimationskontroll 
är genomförd. Information om fastställande av teckningskurs  
finns i prospektet.

Betalningsinstruktioner
Då Ni tecknar ODIN fondandelar för första gången anteckna 
då följande uppgifter i meddelandefältet: för- och efternamn 
resp. företagets namn, adress, personbeteckning/FO-num-
mer, bankkontonummer, telefonnummer samt e-postadress. 
Anteckna i bankgiroblankettens fält “mottagare” fondens 
namn och i fältet “mottagarens kontonummer” fondens kon-
tonummer i Nordea Bank.
 
Regelbundet sparande
Det är möjligt att månadsspara i samtliga fonder. Då 
är minimi-insättningen 50 €/månad. Eter första insätt-
ningen får du ett personligt betalningsreferensnummer.

Prospekt och stadgar
Fullständigt prospekt, basfakta, stadgar, halvårs- och helårs-
rapport och övrig fondfakta kan beställas kostnadsfritt från 
ODIN Fonder eller hämtas på webbplatsen, www.odin.fi/se. Vi 
rekommenderar att du/ni har tagit del av denna information 
före investering i ODINs fonder. 

Avgifter
ODIN uppbär inte avgifter vid teckning, byte eller inlösning av 
fondandelar.

Årlig förvaltningsavgift för aktiefonder:

ODIN Europa/ODIN USA/ODIN Emerging Markets
Andelsklass A - teckning 10 milj. NOK (~1,2 milj. €) 0,75 %
Andelsklass B - teckning 1 milj. NOK (~120.000 €) 1,00 %
Andelsklass C - teckning 500 € eller mera  2,00 %

ODIN Norden/ODIN Norge/ODIN Global/ODIN Fastighet
Andelsklass A - teckning 10 milj. NOK (~1,2 milj. €) 0,75 %
Andelsklass B - teckning 1 milj. NOK (~120.000 €) 1,00 %
Andelsklass C - teckning 500 € eller mera  1,50 %

ODIN Sverige
Andelsklass A - teckning 10 milj. NOK (~1,2 milj. €) 0,75 %
Andelsklass B - teckning 1 milj. NOK (~120.000 €) 1,00 %
Andelsklass C - teckning 15 € eller mera  1,20 %

Avkastning och risk
Historisk avkastning är ingen garanti for framtida avkastning. 
Framtida avkastning beror bl.a. på marknadsutvecklingen, 
förvaltarens kunnande, fondens risk samt kostnader för för-
valtning. Avkastningen kan bli negativ som en följd av kursfall. 

Lagen om upplysningplikt och ångerrätt vid distansförsäljning
Begäran om teckning av fondandelar kan inte villkoras eller 
återkallas. I enlighet med den norska lagen om ångerrätt från 
den 20 juni 2014 finns ingen ångerrätt vid köp av andelar i 
värdepappersfonder.

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 förordning förutsätter detta el-
ler andelsägaren själv gett sitt samtycke till utlämnande av 
sekretessbelagda uppgifter. 
 
Giltig legitimation
Med giltig legitimation avses pass, körkort eller ID-kort.

Bestyrkt kopia
En myndig person kan bestyrka kopian. I dessa fall skall per-
sonens namn, födelsetid, signatur samt tid och ort för bekräf-
telsen framgå. Bekräftad kopia bör sändas per post. 

Rättighetshavare
Om teckningen utförs för en juridisk person, måste informa-
tion om rättighetshavare uppges. Med rättighetshavare avses 
fysiska personer som direkt eller indirekt äger eller kontrolle-
rar 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.

 

Blanketten skickas portofritt till adressen:
ODIN Fonder, Kod 5015653, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE 
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www.odin.fi/se

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


