SKJEMA FOR MELDING
AV FISJON
Oversikt over foretakene i fisjonen
ORG. NR SOM SKAL FISJONERE

FORETAK

HAR PENSJON I STOREBRAND?
Ja

NYTT ORG. NR.

FORETAK

Nei

HAR PENSJON I STOREBRAND?

HAR PERS. FORS I STOREBRAND?
Ja

Nei

HAR PERS. FORS I STOREBRAND?

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

DATO FOR FISJON:

Hvilken type fisjon er dette?
Deling av foretak/virksomhet og/eller avvikling (nedbemanning) LOF kap 14 og LOI kap 12
Full fisjon (foretaket deles opp i to eller flere nye foretak og opprinnelig foretak avvikles)
Utfisjonering/utskilling/virksomhetsoverdragelse (en gruppe medlemmer overføres til annet
Skal 1/3 eller flere skilles ut (aktive medlemmer)
Mindre enn 1/3 skal skilles ut og:
Fondet ønskes ikke fordelt (hovedregel)
Fondet ønskes fordelt etter LOF § 14-1 (2) / LOI § 12-1 (2)
Fondet ønskes fordelt etter beskrevet fordeling (legg inn dette under annen relevant info)
Hva skjer med de ansatte?
Inn i et eksisterende foretak med ansatte og pensjonsordning
Inn i nytt foretak uten ansatte (eget akseptskjema må fylles ut)
Generelt
Alle inn-, utmeldinger og lønnsendringer er sendt Storebrand frem til endringsdato
Alle syke (inkludert langtidssyke er innrapportert til Storebrand)
Antallsoppgaver er sendt inn på foretakene (kun ved selvadministrert gruppeliv/personalforsikring)
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Annen relevant informasjon

Hvitvaskingsloven
Hvitvaskingsloven krever at vi avklarer forholdet til eventuelle politisk eksponerte personer (PEP) i foretaket. En PEP er en fysisk person som
innehar, eller har innehatt, et høytstående offentlig verv eller stilling*.
Vi har behov for opplysninger om hvem i foretaket med beslutnings- og styringsrett
• som er en slik PEP
• som er i nær familie med PEP (foreldre, ektefelle/samboer, barn med eventuell ektefelle/samboer)
• eller er kjent medarbeider til en PEP
Er det slike personer (PEP) i foretaket som
• handler på vegne av foretaket (Adm.dir., daglig leder, prokurist etc.)
• eller er gitt disposisjonsrett over foretakets konto/depot (Adm.dir., daglig leder, økonomiansvarlig etc.)
• eller er foretakets reelle rettighetshaver (eier selskapet direkte eller indirekte)
Ja

Gi nærmere forklaring i kommentarfeltet under eller på eget ark
(navn på person i foretaket, hvem vedkommende har hvilken relasjon til og vedkommendes verv eller stilling).
Avtalen er ikke inngått før undersøkelse har blitt foretatt og godkjent av Storebrand.

Nei
* Definisjon av PEP, nært familiemedlem og kjent medarbeider følger av hvitvaskingsloven § 2 (f), (g) og (h), se hvitvaskingsloven her
Forklaring om politisk eksponerte personer:

STED

DATO

KUNDENS UNDERSKRIFT

SELGERS UNDERSKIFT

