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Er personer som handler på vegne av foretaket, som er gitt disposisjonsrett over konto eller er reell rettighetshaver, samt nære 
familiemedlemmer eller medarbeidere til disse personene, å regne som PEP?  
         

Nei       Ja, spesifiser:

Dersom det er krysset av for «Ja» over må både navn og relasjon til PEP oppgis. For mer informasjon om PEP, se hvitvaskingsloven § 2:
https://lovdata.no/lov/2018-06-01-23/§2

A. Generell informasjon om andelseier 

B. Kjøp / Salg / Bytte av fondsandeler

ORDREBLANKETT 
BEDRIFT

Kjøp, salg og fondsbytteE-post: ik.ordre@storebrand.no

FIRMANAVN*:

E-POST*:

ANDELSKONTO I STOREBRAND*:

ORGANISASJONSNUMMER*:

TELEFON*:
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Fond ISIN* + / -
Engangsbeløp 

(NOK)
Evt. antall andeler eller prosent 

(gjelder ved salg eller bytte)

* Obligatoriske felter

Kjøp (Tegning)   Salg (Innløsning)   Fondsbytte (Salg og kjøp) 

    Jeg bekrefter herved at selskapet ikke er skattemessig hjemhørende eller skattepliktig til USA

    Jeg bekrefter herved at selskapet er skattemessig hjemhørende i USA. Kontakt kundeservice før videre utfylling.

*ISIN-standarden brukes over hele verden for å identifisere verdipapirer. ISIN består av en alfanumerisk kode på 12 tegn og tilegnes verdipapirer for å forenkle 
utvetydige avregnings- og oppgjørsprosedyrer. På storebrand.no finnes informasjon om våre ISIN.  

Betalingsopplysninger
Beløpet overføres til Storebrand Asset Management sitt bankkontonummer 6003.05.40576 (SWIFT: NDEANOKK). Merk overføringen 
med foretakets navn. Enkelte fond gir mulighet for tegningskurs samme dag, men det forutsetter at pengene mottas til vår konto før kl 13 
(norsk tid). For utenlandske kunder benyttes IBAN: NO2260030540576.

VIKTIG! Kolonnen +/- benyttes ved fondsbytte, marker (-) for fond som selges og (+) for fond som kjøpes. Ved fondsbytte kan ikke beløp 
benyttes. Fond som byttes må oppgis i prosent eller i antall andeler (nest siste kolonne). Forklar på eget ark om nødvendig.

Politisk eksponert person (PEP)*

FATCA-status*

    Benytt sist brukte andelskonto    Opprett ny andelskonto

https://lovdata.no/lov/2018-06-01-23/§2
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C. Kontoopplysninger

BANKKONTO FOR GODSKRIVING AV ENGANGSBELØP*:

0 - 10 000 000 kr    10 000 000 - 100 000 000kr  Mer enn 100 000 000 kr

Flere transaksjoner pr måned  En transaksjon pr måned  4 - 8 transaksjoner pr år

1 - 3 transaksjoner pr år   Sjeldnere enn 1 gang pr. år

Driftsoverskudd    Salg av virksomhet / fast eiendom   Innbetalt premie

Avkastning fra tidligere investeringer  Annet. Vennligst spesifiser:

Pensjonssparing  Forvaltning av overskuddslikviditet  Verdipapirhandel er inkludert i selskapets virksomhet

Stiftelsesforvaltning Annet. Vennligst spesifiser:

D. Midlenes opprinnelse, formål og tilsiktede art (NB: Obligatorisk avkrysning)

Hvilken plasseringshorisont har investeringen?

Hvor stort vil antatt årlig investeringsbeløp være? 

Hvor hyppig vil investeringen skje?  

Hva er de investerte midlenes opprinnelse?  

Hva er formålet med sparingen?  

Kort horisont (mindre enn 1 år)  Middels horisont (1-5 år)  Lang horisont (mer enn 5 år)

DATO: DATO:SIGNATUR (SIGNATURBERETTIGET I SELSKAPET): SIGNATURBERETTIGET I SELSKAPET OG EVENTUELT ANNEN BETALER:

NAVN MED BLOKKBOKSTAVER: NAVN MED BLOKKBOKSTAVER:

Ferdig utfylt blankett sendes til: 

Storebrand Asset Management AS 
Fondsadm C2-A 
Postboks 484 
1327 LYSAKER 
 

E. Erklæring og signatur (signaturberettiget/prokurist og eventuelt annen betaler)

Undertegnede bekrefter at informasjonen i dette dokumentet er korrekt, inkludert personopplysninger og øvrig informasjon på 
ordreblanketten. Jeg/vi bekrefter å ha gjort meg/oss kjent med det/de valgte fonds prospekter, vedtekter og nøkkelinformasjon (KIID). 
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