
FÖRVARING OCH LEVERANS AV OVAN TECKNADE PRODUKTER (Välj något av nedanstående alternativ)

Depå utanför försäkring1) Investeringssparkonto2) Försäkring2)  Live account2) 

Bank/Fondkomissionär ISK-Konto Försäkringsbolag

Depånr/VP-konto Bank/Fondkomissionär Försäkringsnummer

  Jag vill öppna kostnadsfri depå hos Strukturinvest Fondkommission och 
önskar ovanstående värdepapper inbokade på den depån.

Bankkontakt och bankkontor Bank/Fondkomissionär

  Jag önskar att likvid hämtas på sista betalningsdag ur depå dit  
produkterna levereras.2)

Kontaktuppgifter till bankkontakt Depånummer

1) Avräkningsnota skickas till slutkund om inget annat anges. 2) Totalt investerat belopp måste finnas i depån senast på sista betalningsdagen. Om beloppet ej finns tillgängligt i depån på sista betalningsdagen ansvarar kunden för 
teckningsanmälan och är därmed betalningsskyldig för tecknad produkt. Avräkningsnota kommer endast att skickas till angivet depåinstitut.

OBLIGATORISKA BAKGRUNDSFRÅGOR MED ANLEDNING AV LAG OM PENNINGTVÄTT OCH TERRORISTFINANSIERING

I det fall du tecknar för en juridisk persons räkning ska namnen på de eventuella personer som äger 25 % eller mer av den juridiska personen anges här:

Är ditt syfte med placeringen att få avkastning på ditt kapital? Ja Nej Om nej, vänligen specificera:

Har du eller har du haft en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledningen i en internationell organisation, eller är du nära familjemedlem eller medarbetare till en person med en sådan befattning? Ja Nej

De pengar du investerar, varifrån har dessa sitt ursprung? Lön, pension, försäkringsersättning eller annan inkomst av tjänst eller kapital Arv Gåva Sparande.  Annat, vänligen specificera:

KUNDUPPGIFTER
Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn) / Firmatecknare Personnummer/Organisationsnummer E-mail: Fyll i om elektronisk avräkningsnota önskas via email.

Postadress Telefon dagtid (även riktnummer) Telefon kvällstid (även riktnummer)

Postnummer Ort Land utom Sverige

Ange både vilket land, om annat än Sverige, som kunden är skattskyldig i och skatteregistreringsnummer (TIN - Tax Identification Number):

Juridiska personer behöver från januari 2018 en s.k. Legal Entity Identityfier-kod (LEI-kod) för att kunna handla med finansiella instrument, t.ex. aktier. LEI-kod: 

Insamlande av ovanstående personuppgifter sker i syfte att kunna administrera Teckningsanmälan. Ytterligare information om Strukturinvests personuppgiftshantering finns på bolagets hemsida: www.strukturinvest.se

UNDERSKRIFT

Enligt lagen (2007:528) om värdepappermarknaden är Strukturinvest skyldig att kategorisera sina kunder som Icke-professionell Kund, Professionell Kund eller som jämbördig motpart. Strukturinvest kommer att kategorisera dig som 
Icke-professionell Kund om inte annat särskilt avtalats skriftligen. Produkten är att betrakta som ett komplicerat instrument. Vid köp och försäljning av strukturerade produkter som genomförs i samband med investeringsrådgivning ska din 
rådgivare utföra och dokumentera en lämplighetsprövning. Om köp av produkten sker utan föregående rådgivning ska din förmedlare genomföra och dokumentera en passandebedömning. 
Mitt köp:  Sker efter att jag mottagit investeringsrådgivning  Har inte föregåtts av investeringsrådgivning

Undertecknad ger härmed angiven rådgivare/förmedlare rätt att erhålla information om mina transaktioner i ovan angivna produkter om inget annat anges. Om jag inte önskar att rådgivaren/förmedlaren får insyn ska denna ruta kryssas i. Nej
Namn på rådgivare/förmedlare Telefonnummer till rådgivare/förmedlare Företag Affären förmedlas via (Värdepappersbolag/Försäkringsbolag)

Undertecknad är medveten om och bekräftar att:
•  Undertecknad/kunden har tagit del av och förstått villkoren och riskinformationen i Strukturinvests marknads-

föringsbroschyr samt emittentens Grundprospekt och Slutliga villkor. (Dessa finns tillgängliga på www.strukturinvest.se 
eller 08-458 22 30)

•  Marknadsvärdet för ovanstående produkter kan fluktuera under löptiden och vara såväl högre som lägre än det 
investerade beloppet och det finns inga garantier att det investerade beloppet återbetalas. Investeringen sker 
på kundens egen risk och Strukturinvest ansvarar inte för utvecklingen/värdet av det investerade beloppet. 

•  Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende. Det nominella teck-
ningsbeloppet kommer vid tolkningsproblem att behandlas som bindande framför likvidbeloppet.

•  Strukturinvest inte har något som helst ansvar för den rådgivning som lämnats eller något ansvar i övrigt som 
härrör från rådgivningstillfället med andra parter, t.ex. rådgivare/förmedlare. Sådant ansvar åligger den rådgivare/
förmedlare som tillhandahållit rådgivningen.

•  Anmälan är bindande. Att inte betala i tid kan leda till räntekostnader eller att ärendet lämnas vidare till inkasso. 
Vid utebliven betalning förbehåller Strukturinvest sig rätten att lämna denna teckningsanmälan utan avseende.

•  Betalning kan behöva göras till försäkringsbolaget om placeringen görs inom en försäkring.
•  Det åligger kunden att kontrollera att handel eller placering är genomförd i enlighet med kundens anvisningar. 

Eventuella fel eller brister ska omgående påtalas för Strukturinvest, annars förlorar kunden rätten att begära 
ersättning eller begära andra åtgärder från Strukturinvest. 

Ort och datum Underskrift3) Namnförtydligande

3) I förekommande fall fullmaktshavarens underskrift och tel nr. Fullmaktshavaren ansvarar för att teckningsanmälan är ifylld i enlighet med kundens anvisningar. Fullmaktshavaren ska omgående uppvisa fullmakten på Strukturinvests begäran. 

Strukturinvest Fondkommission (FK) AB | Säte: Göteborg | Org. nr. 556759-1721  
Grev Turegatan 14 | 114 46 Stockholm | Tel 08-458 22 30 | Fax: 08-458 22 39  
backoffice@strukturinvest.se | www.strukturinvest.se

OrderID (Fylls i av Strukturinvest):

MÅLGRUPP

Faller kunden inom placeringen/placeringarnas målgrupp?  Ja   Nej   Inte för den enskilda placeringen, men sett till den totala portföljen

KÖP FÖLJANDE PRODUKTER. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av (enligt gällande villkor i emittentens prospekt, tillgängliga på www.strukturinvest.se) 

1882 Marknadswarrant Svenska Banker Bonus (ISIN: CH0433784185) st om 10 000 kr/post. Courtage: kr/post Målgrupp 5

1886 Marknadswarrant Svenska Bolag (ISIN: GB00BDRK9171) st om 7 500 kr/post. Courtage: kr/post Målgrupp 5

TOTALT INVESTERAT BELOPP:  SEK
  Likvid kommer från förfall i (ange ISIN): 

Netto-
handladTeckningsanmälan nettohandel emission 2018:6

Anmälan skickas till: Strukturinvest Fondkommission, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm eller fax: 08-458 22 39 eller email: backoffice@strukturinvest.se. Sista teckningsdag 5 oktober 2018.  
Betalning skall vara oss tillhanda senast 12 oktober 2018. Inbetalning görs mot erhållande av avräkningsnota till bankgiro 683-1812 eller klientmedelskonto hos Swedbank 8105-9, 923 271 149-0.  
Förvaring: Värdepappersdepå eller vp-konto. Clearing: Euroclear Sweden AB (fd. VPC). Emissionsdag/Leveransdag: 1 november 2018. Startdag: 19 oktober 2018.
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