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Kunduppgifter

Använd denna blankett om du redan är kund hos Origo Fonder AB och önskar göra ytterligare direktinvesteringar.
Namn / företagsnamn

Personnummer / organisationsnummer

Telefonnummer

E-postadress
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Fonder

Välj vilka fonder och andelsklasser du vill investera i genom att ange teckningsbelopp. Fonderna har olika andelsklasser med olika villkor för avgift, utdelning och minsta investeringsbelopp. Läs mer i fondernas informationsbroschyr som finns tillgänglig på vår webbplats.
Fond

ORIGO QUEST 1

ORIGO SELEQT

Andelsklass

Bankgiro*

Minsta belopp (SEK)

A

140-8384

500 000

B

140-8384

500 000

C

140-8384

1 000

A

5836-4506

10 000 000

B

5836-4506

100

C

5836-4506

100

Teckningsbelopp i SEK

* För betalning på annat sätt än bankgiro, använd IBAN/SWIFT med följande uppgifter. För ORIGO QUEST 1: SE90 5000 0000 0585 1110 0636 /
ESSESESS. För ORIGO SELEQT: SE49 5000 0000 0586 2100 0725 / ESSESESS.
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Underskrift

Genom att skriva under nedan bekräftar jag att: (a) ovan angivna uppgifter är korrekta; (b) jag tagit del av, förstått
och accepterar fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser (se www.origofonder.se); (c) jag
är införstådd i att investeringen förutsätter att den godkänns, vilket inbegriper att jag kan behöva lämna sådana
kompletterande uppgifter och handlingar som Origo Fonder AB begär i syfte att kunna verkställa investeringen
och uppnå en tillräcklig kundkännedom; (d) jag samtycker till att information om intressekonflikter och incitament
tillhandahålls så som anges under avsnittet ”Intressekonflikter och incitament” nedan; (e) jag åtar mig att utan
dröjsmål anmäla förändringar av här lämnade uppgifter till Origo Fonder AB; och (f) min investering inte har föregåtts av finansiell rådgivning från Origo Fonder AB.
Blanketten ska undertecknas av kunden eller dennes företrädare. Om kunden är underårig eller har förvaltare ska
blanketten undertecknas av samtliga förmyndare.
Namnteckning

Ort och datum

Mars 2022

Namnförtydligande
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Skicka in

Skicka den ifyllda och signerade blanketten per e-post (scannade original) till kundservice@origofonder.se.

Origo Fonder AB
www.origofonder.se | kundservice@origofonder.se

