
  
           

 
 

            
 
           

 

Tammefors: Rautatienkatu 14 A 7, 33100 Tammerfors 
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Tammefors:Rautatienkatu 14 A 7, 33100 
Tammerfors 
Helsingfors:Alexandersgatan 17, 00100 

TECKNINGSBLANKETT FÖR PRIVATPERSONER 
Obsido Rebalanced 50 Placeringsfond 
 
Notera att en kopia av legitimationen för den som undertecknar uppdraget ska bifogas till teckningsblanketten i samband 

med första teckningen. 

 

Teckning av fondandelar görs genom att tillhandahålla den ifyllda och undertecknade teckningsblanketten samt kopia av 

legitimationen till adressen nedan samt genom att betala teckningsavgiften till fondens teckningskonto. Teckningen ska 

alltid betalas från tecknarens eget bankkonto och den ska motsvara det bankkonto som anges i kunduppgifterna. I 

gireringens meddelandefält anges namnet på den person i vars namn fondandelarna tecknas. 

 

Tecknarens uppgifter 

Namn Personnummer Medborgarskap 

Adress Postnummer Postort 

Kontonummer Telefonnummer E-postadress 

Tilläggsuppgifter 

 
Uppgifter om uppdraget 

Placeringsfondens namn 
 

Obsido Rebalanced 50 Placeringsfond 

Andelsserie* Teckningsbelopp (EUR) Datum för uppdraget 

*Information om de emitterade andelsserierna finns i informationsbroschyren samt i basfakta för investerare. De emitterade 
andelsserierna avviker från varandra vad beträffar de avgifter som fondbolaget debiterar. 

 
Den undertecknade teckningsblanketten skickas till Obsido Rahastoyhtiö Oy med e-post eller post. 

 

Kontaktuppgifter för den som mottar uppdragen Fondens bankkonto 

 
Postadress: Rautatienkatu 14 A 7, 33100 Tammerfors Mottagare: Obsido Rebalanced 50 Fond 

  Bank: Handelsbanken 

E-post: info@obsidorahastoyhtio.fi Kontonummer: FI15 3131 1001 7862 88 

Fax:      +358 71 445 0191  
Meddelande: 

 
Tecknarens namn 

 

De teckningsuppdrag som har mottagits före kl. 10 en viss bankdag, genomförs till den dagens värde. Ett teckningsuppdrag 

anses vara mottaget då både teckningsuppdraget och de medel som motsvarar teckningen har mottagits. 

 
Vi ber Er bekanta Er med reglerna för Obsido Rebalanced 50 Placeringsfond och informationsbroschyren innan Ni ger 

teckningsuppdraget. Gällande informationsbroschyr, basfakta för investerare och regler kan laddas ned på www.obsido.fi. De 

tillhandahålls även på begäran av Obsido Rahastoyhtiö Oy. 

 
 Kunden har gett detta teckningsuppdrag på eget initiativ. 

 

Namnteckning 
Jag har mottagit informationsbroschyren, basfakta för investerare samt regler för Obsido Rebalanced 50 Placeringsfond och 

bekantat mig med dem. Jag försäkrar att uppgifterna jag gett på teckningsblanketten och på blanketten för tilläggsuppgifter är sanna.  

 

Namnteckning och namnförtydligande        Ort och datum 

 

 

 
 
 

http://www.eufexrahastohallinto.fi/


  
           

 
 

            
 
           

 

Tammefors: Rautatienkatu 14 A 7, 33100 Tammerfors 
Helsingfors: Alexandersgatan 17, 00100 Helsingfors 

 

 
R A H A S T O Y H T I Ö

R A H A S T O Y H T I Ö
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OBSIDO REBALANCED 50 PLACERINGSFOND 

LÄMPLIGHETSBEDÖMNING, KUNDKÄNNEDOM OCH TILLÄGGSUPPGIFTER OM MEDLENS 

URSPRUNG 
 
INGEN SKYLDIGHET ATT UTFÖRA LÄMPLIGHETSBEDÖMNING 
Obsido Rebalanced 50 Placeringsfond är en fond enligt placeringsfondsdirektivet så Obsido Rahastoyhtiö Oy har ingen skyldighet att 

bedöma huruvida fonden är lämplig för kunden då teckningen sker på kundens initiativ. Därmed omfattas kunden inte heller av de 

riktlinjer som gäller ifrågavarande investeringstjänst. 
 
Obsido Rahastoyhtiö Oy har en lagstadgad skyldighet att identifiera sin kund och att få information om ursprunget för de medel 
som ska investeras. Skyldigheten kan gälla för varje teckningstransaktion. Om uppgifterna är bristfälliga har fondbolaget rätt och är 
skyldigt att skjuta på eller låta bli att genomföra teckningen. 
 
Den information som begärs nedan är baserad på den finländska lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 
(28.6.2017/444). 
 
 
Uppskattade förvärvs- och kapitalinkomster om året (brutto) 
 Under 35 000 eur 
 35 000–100 000 eur 

 Över 100 000 eur 
 
 
Nettotillgångar (tillgångar-skulder) 
 Under 35 000 eur 

 35 000–100 000 eur 

 Över 100 000 eur 
 
 
Ursprung för de medel som överförs för teckningen 
 Löneinkomst 

 Besparingar 

 Arv 

 Gåva 

 Investeringar 
 Annat, vad?   
 
 
Gör du teckningen för någon annans räkning? 
 Nej 
 Ja Namn:  Person- eller FO-nummer:   
 

 
Vad är målet eller syftet med teckningen? 
 Allmän investeringsverksamhet (strävan efter avkastning) 

 Annat eller särskilt, vad?   
 
Har du under de senaste 12 månaderna varit en politiskt inflytelserik person1 eller en sådan persons familjemedlem2 eller nära 
bolagspartner3?  
 Nej 
    Ja, förklara närmare  
 

                                                        
1 Med politiskt inflytelserik persons familjemedlem avses a) äkta make/maka eller partner som i ifrågavarande lands nationella lagstiftning 
likställs med äkta make/maka, b) barn och deras äkta makar eller partner enligt ovan samt c) föräldrar. 
2 Med en politiskt inflytelserik person avses en fysisk person som innehar eller har innehaft ett offentligt uppdrag a) som statschef, 
regeringschef, minister, vice eller biträdande minister, b) som parlamentsledamot, c) som medlem i ett politiskt partis styrande organ, 
medlem i högre domstol, grundlagsdomstol eller motsvarande rättsinstans för vars beslut det inte går att förutom i undantagsfall söka 
ändring, e) som medlem i revisionsdomstol eller motsvarande granskande högre beslutsfattande myndighet som granskar 
statsfinanserna, f) som medlem av riksbankens styrelse, g) som ambassadör eller chargé d’affaires, h) som officer som åtminstone ingår 
i försvarsmaktens generalitet, i) som medlem i styrande, ledande eller tillsynsinstans i ett helt statsägt bolag eller j) som chef, vice chef 
eller styrelsemedlem i internationella bolag. 
3 Med politiskt inflytelserik persons bolagspartner avses a) alla fysiska personer som man vet är faktiska samägare och förmånstagare i 
företag eller näringsidkare eller juridiska arrangemang eller som man vet har en nära affärsrelation med en politiskt inflytelserik person 
eller dennes familjemedlem och b) alla fysiska personer som är faktiska ensamägare och förmånstagare i sådana företag eller 
näringsidkare eller juridiska arrangemang och där man vet att de i själva verket har grundats till gagn för den politiskt inflytelserika 
personen eller dennes familjemedlem. 
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Utredning över privatkunds skattepliktighet 
Självcertifiering 
 

 

På grund av internationella avtal som gäller utväxling av skatteinformation måste Obsido Rahastoyhtiö identifiera kunder som är 

skattepliktiga i andra länder än Finland. Obsido Rahastoyhtiö rapporterar den information som krävs för utväxling av skatteinformation 

till Finlands Skatteförvaltning som sedan rapporterar dem vidare. 

 

 

Med denna bilaga meddelar Kunden själv var denne är skattepliktig. Om skattepliktigheten gäller något annat land än Finland ska 

Kunden dessutom meddela ifrågavarande lands skatteidentifieringsnummer (TIN, Tax Identification Number). 

 

  
             

Kundens namn             Personnummer 

               

                          

             

Adressuppgifter                   

               

                          

             

Medborgarskap           

               

                          

             

Är du allmänt skattepliktig i Finland?         
               

     Ja     Nej       

                          

             

Har du eller har du haft någon koppling till USA, till exempel födelseort, arbets- 
eller uppehållstillstånd, bostads- eller postadress, telefonnummer, representant eller 
befullmäktigad    

i USA, inflytande eller bestämmande rätt i ett samfund som är registrerat i USA    

eller som har grundats enligt USA:s lagar, personer eller förmånstagare som är 

kopplade till USA eller någon annan jämförbar 

koppling till USA?       
               

     Ja, vilken koppling:       

               

               

     Nej och har inte heller haft någon koppling enligt ovan     

                          

             

USA:s skatteidentifieringsnummer (TIN):         

                         

 
 
 
             

 
 
 
 
  

Är du eller har du varit medborgare i USA?       
               

     Ja           

               

     Nej           
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Är du ur skattemässig synvinkel bosatt i något annat land?     
               

     Nej           

               

     Ja    Land:   TIN:    

               

        Land:   TIN:    

               
                          

             

Om du inte gett skatteidentifieringsnummer, förklara varför:       
               

     Min hemort ur skattemässig synvinkel använder inte TIN-kod     

               

    Andra skäll till att TIN-kod inte är tillgänglig     
               

    

Förklara 
varför:           

                          

 
 
 
Jag försäkrar att all information som jag har uppgett är korrekt och jag kommer att meddela Obsido Rahastoyhtiö Oy inom 30 dagar 
om några ändringar görs i informationen som anges ovan. 

 

Ort och datum Kundens namnteckning 

 
Begäran om uppgifter är baserad på den finländska lagen om beskattningsförfarande (18.12.1995/1558) 

 
 


