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Innløsningsblankett
KUNDEINFORMASJON
Navn:

Fødselsnr./org.nr.:

Adresse:

Telefon:

Postnr./-sted:

E-postadresse:

Utbetal til mitt kontonummer:

VPS/ASK konto:

FONDSOPPLYSNINGER – VELG BELØP ELLER ANTALL ANDELER (EVT. KRYSS AV FOR HELE BEHOLDNINGEN)
Fond

Beløp

Antall andeler

Hele
beholdningen

Innløsningsprovisjon

Holberg Likviditet A

NOK

0%

Holberg Obligasjon Norden A

NOK

0%

Holberg OMF

NOK

0%

Holberg Kreditt A

NOK

0 %*

Holberg Norge A

NOK

0%

Holberg Norden A

NOK

0%

Holberg Global A

NOK

0 %*

Holberg Rurik A

NOK

0 %*

Holberg Triton A

NOK

0 %*

Holberg Global Valutasikret A

NOK

0 %*

*Det vil normalt ikke påløpe tegnings- eller innløsningsprovisjon. Eventuell provisjon vil tilfalle fondet.

LEGITIMASJONSKONTROLL
Hvis du ikke har levert gyldig legitimasjon tidligere eller det foreligger endringer i tidligere oppgitt informasjon, må bekreftet kopi av
gyldig legitimasjon vedlegges blanketten. Selskap må levere bekreftet kopi av firmaattest, ikke eldre enn tre måneder. Der disponent
ikke fremgår av firmaattest, må disposisjonsfullmakt og bekreftet legitimasjon av signaturberettiget vedlegges.
Dersom gyldig legitimasjon ikke foreligger, kan Holberg Fondsforvaltning AS unnlate å gjennomføre innløsningen eller utbetalingen av
innløsningsbeløpet.
REELLE RETTIGHETSHAVERE
Dersom det ikke er gitt informasjon om eventuelle rettighetshavere tidligere eller det foreligger endringer i tidligere oppgitt informasjon,
må slik informasjon fylles ut på side 2 i blanketten. Gjelder foretak hvor mer enn 25% av stemmene/eierandelene gir direkte eller
indirekte kontroll. For fysiske personer gjelder det tilsvarende opplysningsplikt dersom det er andre faktiske reelle rettighetshavere av
din konto.
PERSONOPPLYSNINGER
Holberg Fondsforvaltning AS behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og
verdipapirfondloven. Ansatte i Holberg Fondsforvaltning AS er underlagt taushetsplikt. Ved henvendelse til forvaltningsselskapet kan
andelseierne be om innsyn i registrerte opplysninger, samt kreve retting av feil. Behandling av dine personopplysninger er viktig for oss,
mer informasjon om personvern og utøvelse av dine rettigheter finnes i vår oppdaterte personvernerklæring.
http://holbergfondene.no/om-oss/personvern/.
INNSENDING AV BLANKETT
Ved innløsning av andeler må blanketten være Holberg Fondsforvaltning AS i hende innen kl. 12:00 (norsk tid) for å få kurs gjeldende
virkedag for alle fond, med unntak av Holberg Rurik og Holberg Triton hvor det blir kurs påfølgende virkedag.
Denne blankett og eventuelt vedlagt dokumentasjon skal sendes Holberg Fondsforvaltning AS pr. post, faks eller som scannet
dokument i en e-post.
Utbetaling vil skje til bankkonto som disponeres av andelseier. Holberg Fondsforvaltning AS gis fullmakt til å foreta disposisjonskontroll
av oppgitte utbetalingskonto.

Side 2 av 2
Sted:

Dato:

Underskrift (må disponere fondsandelene):

Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med de opplysninger som fremkommer i denne blankett (2 sider), nøkkelinformasjon for
investorer og prospekt med vedtekter til det/de valgte fond. Undertegnede bekrefter at personopplysninger og opplysninger om reelle
rettighetshavere i blanketten er korrekte og at endringer i disse skal meddeles Holberg Fondsforvaltning AS.

For mer informasjon om våre fond, se vår hjemmeside www.holberg.no. Her finnes blant annet nøkkelinformasjon for investorer,
prospekt med vedtekter, årsberetning, regnskap og månedsrapporter for fondene. Dette kan også bestilles vederlagsfritt hos Holberg.
Historisk avkastning i våre fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av
markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli
negativ som følge av kurstap.
Holberg har ikke konsesjon til å tilby investeringsrådgivning. Med investeringsrådgivning menes personlig anbefaling til en kunde, på
kundens eller verdipapirforetakets initiativ, om en eller flere transaksjoner i forbindelse med bestemte finansielle instrumenter.

INFORMASJON OM EVENTUELLE REELLE RETTIGHETSHAVERE
Fysiske personer må oppgis ved direkte eller indirekte kontroll av mer enn 25% av stemmene eller eierandelene i den juridiske
personen, eller som på en annen måte eier eller kontrollerer den juridiske personen i siste instans. For fysiske personer gjelder det
tilsvarende opplysningsplikt dersom det er andre faktiske reelle rettighetshavere av din konto.
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