Tegningsmelding

Melding sendes til: Strukturinvest Fondkommission, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm, eller e-post: backoffice@strukturinvest.se.
Siste tegningsdag 30. november 2018. Betaling skal være oss i hende senest 4. desember 2018. Innbetaling gjøres mot mottak av avregningsnota til bankgiro 86017531230.
Forvaring: Verdipapirdepot eller vps-konto. Clearing: Verdipapirsentralen (VPS).
Emisjonsdag/Leveringsdag: 21. desember 2018. Verdivurderingsdato: 7. desember 2018

KJØP FØLGENDE PRODUKTER. LAVESTE INVESTERING 5 andeler (NOK 50 000) deretter andeler à NOK 10 000
Undertegnede melder seg herved for tegning av (ifølge gjeldende vilkår i emittentens prospekt, tilgjengelig på www.strukturinvest.no)

1892 Autocall Norske Selskaper (ISIN: NO0010833635)

stk sertifikater på 9 800 kr/post (500 kr/post i tegningshonorar tilkommer)

TOTALT INVESTERT BELØP INKLUSIVE TEGNINGSHONORAR

NOK

Risikonivåe 6

FORVARING OG LEVERING AV OVENFOR TEGNEDE PRODUKTER (Velg et av nedenstående alternativer)
Depot1)
Bank/Fondskommisjonær

Depotnr/VP-konto

J eg ønsker at likvider hentes på siste betalingsdag fra depot hvor
produktene leveres.2)

1) Avregningsnota sendes til sluttkunde hvis ikke annet angis. 2) Totalt investert beløp må finnes i depotet senest siste betalingsdag. Hvis beløpet ikke finnes tilgjengelig i depotet på siste betalingsdag, er kunden ansvarlig for tegningsmeldingen og er dermed betalingspliktig for tegnet produkt. Avregningsnota vil kun bli sendt til angitt depotinstitutt.

KUNDEOPPLYSNINGER
Navn (etternavn, fornavn) / Firma (fullstendig navn) / Firmasignatur

Personnummer/Organisasjonsnummer

E-post: Fyll ut om elektronisk avregningsnota ønskes via e-post.

Postadresse

Telefon dagtid (også retningsnummer)

Telefon kveldstid (også retningsnummer)

Postnummer

Sted

Land utenom Sverige

Angi både hvilket land, hvis annet enn Sverige, som kunden er skattepliktig i, og skatteregistreringsnummer (TIN - Tax Identification Number):
LEI-kod:

UNDERSKRIFT
Ifølge lov (2007:528) om verdipapirmarkedet er Strukturinvest pliktig til å kategorisere sine kunder som Ikke-profesjonell kunde, Profesjonell kunde eller som Likeverdig motpart. Strukturinvest vil kategorisere deg som Ikke-profesjonell
kunde hvis ikke annet er spesielt avtalt skriftlig. Produktet er å betrakte som et komplisert instrument. Ved kjøp og salg av strukturerte produkter som gjennomføres i forbindelse med investeringsrådgivning, skal din rådgiver utføre og
dokumentere en egnethetstest. Hvis kjøp av produktet skjer uten foregående rådgivning, skal din formidler gjennomføre og dokumentere en hensiktsmessighetstest.
Mitt kjøp: Skjer etter at jeg har mottatt investeringsrådgivning Skjer uten forutgående investeringsrådgivning
Undertegnede gir hermed angitt rådgiver/formidler rett til å motta informasjon om mine transaksjoner i ovenfor angitte produkter hvis ikke annet angis. Hvis jeg ikke ønsker at rådgiveren/formidleren får innsyn, skal denne ruten krysses av.
Navn på rådgiver/formidler
Virksomhet
Telefonnummer og e-post til rådgiver/formidler

Nei

Forretningen formidles via (Verdipapirselskap/Forsikringsselskap)

Undertegnede er klar over og bekrefter at:
• Undertegnede/kunden har gått gjennom og forstått vilkårene og risikoinformasjonen i Strukturinvests markedsføringsbrosjyre samt emittentens Grunnprospekt og Endelige vilkår. (Disse finnes tilgjengelig på www.strukturinvest.no eller
08-458 22 30)
• Markedsverdien for ovenstående produkter kan fluktuere under løpetiden og være både høyere og lavere enn det investerte beløpet, og det finnes ingen garantier for at det investerte beløpet tilbakebetales. Investeringen skjer på kundens egen
risiko, og Strukturinvest er ikke ansvarlig for utviklingen/verdien av det investerte beløpet.
• Ufullstendig eller feil utfylt tegningsmelding kan bli behandlet som ugyldig. Det nominelle tegningsbeløpet vil ved tolkningsproblemer bli behandlet som bindende med fortrinn foran likvidbeløpet.
Sted og dato
Underskrift

• Strukturinvest har ikke noe som helst ansvar for den rådgivningen som er gitt, og heller ikke noe ansvar for øvrig i forhold
til rådgivningstilfellet med andre parter, f.eks. rådgiver/formidler. Slikt ansvar påligger den rådgiver/formidler som ha gitt
rådgivningen.
• Meldingen er bindende. Å ikke betale i tide kan føre til rentekostnader eller at saken sendes videre til inkasso. Ved manglende betaling forbeholder Strukturinvest seg retten til å anse denne tegningsmeldingen som ugyldig.
• Betaling kan måtte gjøres til forsikringsselskapet hvis plasseringen foretas innenfor en forsikring.
• Det påligger kunden å kontrollere at handelen eller plasseringen er gjennomført i overensstemmelse med kundens anvisninger. Eventuelle feil eller mangler skal omgående påtales overfor Strukturinvest, ellers mister kunden retten til å kreve
erstatning eller kreve andre tiltak fra Strukturinvest.
Navn med store bokstaver

3) I aktuelle tilfeller, fullmaktshavers underskrift og tlf.nr. Fullmaktshaveren er ansvarlig for at tegningsmeldingen er utfylt ifølge kundens anvisninger. Fullmaktshaveren skal omgående fremvise fullmakten på Strukturinvests oppfordring..
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