Tegningsblankett
Spesialfond D-217
Slik gjør du:
1. Lagre skjemaet
2. Fyll ut
3. Send inn via kontaktskjemaet på klp.no eller per post eller faks.

KLP Kapitalforvaltning AS
Et selskap i KLP-konsernet
Org.nr.: 968 437 666 Foretaksregisteret
Dronning Eufemias gate 10
Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf.: 55 54 85 00 Faks: 23 08 09 31
E-post: fond@.klp.no
www.klp.no/fond

Dette skjemaet krever signatur!
Vennligst bruk blokkbokstaver!

1. KUNDEOPPLYSNINGER
Organisasjon:

Organisasjonsnr.:

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

E-post:

Telefonnr.:

Kontaktperson:

Faksnr.:
Kontonr. for innløsning:

Formålet med etablering av kundeforholdet er å muliggjøre sparing i KLP-fondene. Ta kontakt med kundeservice om formålet er et annet.
Foretaket er ikke et amerikansk foretak2, og foretaket har ingen
kontrollerende personer som enten er amerikanske statsborgere eller
er skattemessig bosatt4 i USA.

LEGITIMASJON/FIRMAATTEST/FULLMAKT
Ved første kjøp må følgende legges ved:
1) Bekreftet gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde) for
person med signeringsfullmakt på vegne av firmaet. Legitimasjon kan bli
bekreftet av domstoler, politi og NAV, helsepersonell der kunden er innlagt
på sykehus, banker, finansieringsforetak, kredittforetak, verdipapirforetak,
forvaltningsselskap for verdipapirfond, eiendomsmeglere, revisorer,
regnskapsførere og advokater. ID’en kan bli sendt i vanlig post eller bli levert
direkte hos oss. Hvis ID’en blir sendt oss via vårt kontaktskjema, må den
bli sendt fra den som har bekreftet ID’en. 2) Firmaattest ikke eldre enn 3
måneder. 3) Fullmakt som viser at vedkommende kan opptre på vegne av
juridisk person, med mindre dette fremgår av firmaattesten.

Foretaket er et amerikansk foretak. Fyll ut Egenerklæring på siste side
om du krysset av her.

Formålet med etablering av kundeforholdet er å muliggjøre sparing i
KLP-fondene. Ta kontakt med kundeservice om formålet er et annet.

REELLE RETTIGHETSHAVERE – FYLLES UT AV NYE KUNDER
KLP plikter å innhente opplysninger om selskapets reelle rettighetshavere. Vennligst oppgi navn, fødselsdato og kontaktopplysninger
på person(er) som direkte eller indirekte eier/kontrollerer mer enn 25 % av selskapet.
Etternavn, fornavn:

Fødselsnummer. (11 siffer):

Adresse:

Postnr.:

Statsborgerskap:

Fødested:

Etternavn, fornavn:

Eierandel i %:

Fødselsnummer. (11 siffer):

Adresse:

Postnr.:

Statsborgerskap:

Fødested:

Etternavn, fornavn:

Poststed:
Eierandel i %:

Fødselsnummer. (11 siffer):

Adresse:

Postnr.:

Statsborgerskap:

Fødested:

Bl.nr. D-217

Poststed:

Poststed:
Eierandel i %:

Forts. på neste side

2. TEGNING AV FOND
Ved første tegning er minstebeløpet 1 million kr for hvert fond.
FOND

KONTONUMMER

TEGNINGSBELØP

KLP Alfa Global Energi

9041.24.03389

kr

KLP Alfa Global Rente

9041.24.19099

kr

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.
Fondsplasseringer kan både øke og falle i verdi. Det er ingen
garanti for at hele det investerte beløpet tilbakebetales.
Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader som beror på
hendelser utenfor selskapets kontroll. Det er ingen angrerett
ved kjøp av fondsandeler iflg. Angrerettsloven § 22b.

Ved mottatt blankett før kl. 13.00 gis dagens kurs så fremt KLP Kapitalforvaltning AS har fått nødvendig dokumentasjon og
betaling er mottatt på fondets bankkonto innen kl. 15.00. Etter kl. 13.00 gis neste dags fondskurs. Ved ytterligere forsinkelse
gis fondskurs den dagen tegningsbeløpet er registrert på fondets konto. Ved trekk fra bankkonto, må bestilling mottas av
KLP Kapitalforvaltning AS innen kl. 13.00 for at det skal gis dagens fondskurs, forutsatt at tegningsbeløpet er tilgjengelig på
kundens konto.

3. SIGNATUR
Jeg har gjort meg kjent med aktuelle fonds prospekt og vilkår på klp.no, ev. kan KLP Kapitalforvaltning kontaktes for å få det tilsendt.
Jeg bekrefter at jeg er myndig, har nødvendig signaturrett og at de opplysninger som er gitt er korrekte. Jeg er ikke amerikansk skatteyter,
og bekrefter at skriftlig varsel vil bli sendt til KLP Kapitalforvaltning AS dersom dette endrer seg. Kjøpet av fondsandeler er ikke gjort på
vegne av amerikanske skattytere, og vil heller ikke bli overdratt til amerikanske skattytere.
Sted og dato:

Bl.nr. D-217

Navn med blokkbokstaver:

Underskrift:

EGENERKLÆRING - FORETAK SOM IKKE ER EN FINANSINSTITUSJON 1
Fylles kun ut av amerikanske statsborgere eller de som er skattemessig bosatt i USA

KLP Kapitalforvaltning AS er i henhold til amerikansk skattelovgivning, nedfelt i Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), som
implementert i norsk rett i samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt, pålagt å innhente egenerklæring
fra alle nye andelseiere i fond. Dersom en ny andelseier ikke leverer denne egenerklæringen eller egenerklæringen er mangelfullt utfylt, så
vil KLP Kapitalforvaltning AS være forhindret fra å akseptere andelseieren som andelseier i fondet. Opplysninger som gitt i denne
egenerklæringen vil bli benyttet til skatterapporteringsformål.
Foretaket er et amerikansk foretak
Forretningsadresse i USA:

Amerikansk identifikasjonsnummer 4:

Amerikansk Identifikasjonsnummer betyr et amerikansk føderalt skattyternummer (tax identification number).

4

Foretaket har kontrollerende personer som enten er amerikanske statsborgere eller er skattemessig bosatt i USA.
NAVN PÅ KONTROLLERENDE PERSONER

ADRESSE

AMERIKANSK ID NUMMER (TIN)

ERKLÆRING
Jeg erklærer herved at all informasjon gitt i denne egenerklæringen er korrekt og fullstendig. Videre forplikter jeg meg til å informere [forvaltningsselskapet]
dersom endringer i mine omstendigheter skulle lede til at informasjonen i denne egenerklæringen ikke lenger er korrekt eller fullstendig.

Navn på foretaktet med store bokstaver:

Dato og Signatur i henhold til firmaattest/prokura:
Dato og Signatur i henhold til firmaattest/prokura:

Med finansinstitusjon menes finansielle institusjoner som definert i samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092.
Et amerikansk foretak er definert som et selskap opprettet i USA eller etter lovgivningen i USA.
3
Med kontrollerende personer menes: “fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer et foretak”. En person skal oppgis og registreres som k ontrollerende
person når vedkommende: 1. I selskap. a) eier eller kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene eller stemmene. b) utøver kontroll over ledelsen i selskapet på
annen måte. 2. I stiftelse, fond e.l. a) utøver kontroll over mer enn 25 % av formuesgodene. b) ifølge vedtekter eller på annet grunnlag skal motta mer enn 25 % av
formuesgodene. c) har hovedinteressen av opprettelsen eller forvaltningen.
1
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