KUNDAVTAL - JURIDISK PERSON
För att kunna investera i fonden måste bolaget / stiftelsen / organisationen först registreras som kund. Fyll i denna anmälningsblankett och posta den till oss
tillsammans med efterfrågade dokument. När vi registrerat er som kund får ni en bekräftelse via ett brev eller e-post som innehåller ert kundnummer. Därefter är ni
välkomna att börja investera i vår fond genom att betala in önskat belopp till fondens bankgiro och ange ert kundnummer som referens. Fondens bankgiro framgår
av bekräftelsebrevet. Hela det inbetalda beloppet kommer att investeras i fonden varvid ni erhåller en avräkningsnota med antalet köpta andelar och
anskaffningskurs. Köp av fondandelar kan ske dagligen i Sensor Sverige Select. Sensor Fonder behöver dock ha erhållit likvid för Sensor Sverige Select
senast klockan 16.00 (12.00 halvdagar) för att köpet skall genomföras samma dag, annars förskjuts köpet till nästkommande bankdag. Observera att vid köp genom
bolagets återförsäljare kan andra tidsbegränsningar gälla.

Förmedlare (i förekommande fall)

KUNDINFORMATION
Företagets / stiftelsens / organisationens fullständiga namn

Organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box)

Postnummer

Land (skatterättslig hemvist, om annat än Sverige)

Utländskt skatteregistreringsnummer (krav om skatterättslig hemvist är utanför Sverige)

Behörig företrädare

Telefon (inkl riktnr)

Behörig företrädare

Mobil

E-post

Mobil

Vi vill ha bekräftelsebrev, notor, samt årsbesked via

e-post

brev

Ort

Telefon (inkl riktnr)

E-post

Vi vill ha månadsbrev per e-post

HANDLINGAR SOM MÅSTE BIFOGAS
Vi bifogar vidimerad kopia på registreringsbevis (ej äldre än 6 månader), för stiftelser gäller utdrag från stiftelseregistret
Vi bifogar vidimerad kopia på giltig ID-handling (körkort, ID-kort eller pass utfärdat 1998 eller senare) för person som företräder den juridiska personen
Vidimerat utdrag ur aktieboken (i de fall det finns fysiska personer med direkt eller indirekt ägande som uppgår till mer än 25% av aktier eller rösträttsandelar hos kunden, se nedan)

UPPGIFTER OM BANKKONTO ATT ANVÄNDA VID FÖRSÄLJNING
(För er säkerhet kan vi inte genomföra utbetalningar till andra konton än andelsägarens egna)
Bankkontonummer inklusive clearingnummer

Bank

SPARANDE
I och med att den nya penningtvättslagen (mars 2009) infördes, är fondbolag skyldiga att inhämta viss information om er som kund (gäller ej för bolag / kund som är
upptaget till handel på reglerad marknad eller bolag / kund som står under Finansinspektionens tillsyn).
Vilket av följande alternativ beskriver ert sparande bäst

Engångsinsättningar

Regelbundet sparande, tex månadsvis

Vilken placeringshorisont har ni

Kort sikt (<1år)

Medellång sikt (1-5 år)

Lång sikt (>5 år)

Vilket belopp uppskattar ni en genomsnittlig transaktion till

< 10 000 kr

10 000 – 100 000 kr

100 000 – 1 000 000 kr

> 1 000 000 kr

Vad är syftet med ert fondsparande hos Sensor Fonder, ange:

Från vilken bank eller institut kommer ni generellt göra överföringar

Varifrån kommer det kapital ni investerar i vår fond

Svensk bank / annat svenskt institut

Svenskt försäkringsbolag

Utländsk bank / annat utländskt institut

Utländskt försäkringsbolag

Bolagets vinstmedel

Engångsintäkter

Annat, ange:
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DIREKT ELLER INDIREKT KONTROLL ÖVER 25%
Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Penningtvättslagen) gäller särskilda bestämmelser om kontroll av s k verklig
huvudmans identitet. I penningtvättslagen beskrivs huvudman såsom “en fysisk person för vars räkning någon annan person handlar, eller om kunden är en juridisk
person, den som utövar ett bestämmande inflytande över kunden”. I Finansinspektionens föreskrifter 2017:11 ges kompletterande bestämmelser där bla stadgas att
om kunden är en juridisk person ska kontroll ske av direkta och indirekta fysiska ägare om innehavet uppgår till mer än 25%. Därför ombedes ni att redogöra
nedanstående uppgifter. För mer information om penningtvätt och finansiering av terrorism, se vår hemsida www.sensorfonder.se
Företagets / stiftelsens fullständiga namn

Organisationsnummer

Legal företrädare / firmatecknare

Adress

Fysiska personer med direkt eller indirekt ägande som uppgår till mer än 25% av aktier eller rösträttsandelar hos kunden
Namn

Ägarandel

Personnummer

Adress

Namn

Ägarandel

Personnummer

Adress

Namn

Ägarandel

Personnummer

Adress

Namn

Ägarandel

Personnummer

Adress

Fysiska personer som i annat fall utövar ett bestämmande inflytande över kunden
Namn

Ägarandel

Personnummer

Adress

Namn

Ägarandel

Personnummer

Adress

Namn

Ägarandel

Personnummer

Adress

Namn

Ägarandel

Personnummer

Adress

Om den juridiska personen är en stiftelse, trust eller liknande, vänligen ange nedanstående uppgifter för framtida förmånstagare eller personer / organisationer i vars främsta syfte den
juridiska personen har inrättats eller bedriver verksamhet för.
Namn

Adress

Person- / organisationsnummer

Namn

Adress

Person- / organisationsnummer

Namn

Adress

Person- / organisationsnummer

Namn

Adress

Person- / organisationsnummer
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POLITISKT EXPONERAD PERSON – PEP
Intyga nedan om du är en så kallad Politiskt Exponerad Person (PEP). Med en PEP avses en person som har eller har haft ledande offentlig tjänst/position i Sverige
eller utomlands. Med PEP avses även en person som har eller har haft en tjänst/position i internationell organisation (tex EU, FN, NATO, WTO eller liknande
organisation). Även närstående (tex make/maka/sambo/barn/make eller maka till barn eller medarbetare) till en person som har eller har haft någon tjänst/position
enligt ovan ingår i begreppet PEP. Också medarbetare till en person som har eller har haft en tjänst/position enligt ovan avses (om du exempelvis äger en juridisk
person eller juridisk konstruktion gemensamt med en PEP, eller om du har eller har haft nära förbindelser med en PEP på annat sätt, eller om du är ensam ägare till
en juridisk person eller juridisk konstruktion som upprättats till förmån för en PEP). Observera att om du blir att betrakta som en PEP efter kundavtalets
ikraftträdande krävs att du meddelar fondbolaget. För mer information om PEP, se vår hemsida www.sensorfonder.se.
Jag själv inkluderas begreppet PEP

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ja, specificera din position samt organisation:

Någon närstående inkluderas begreppet PEP

Om ja, ange namn, relation samt position för den person du är närstående till:

Jag är medarbetare till någon som inkluderas begreppet PEP

Ja

Nej

Om ja, ange namn och position till den du är medarbetare till:

Om ja, ange även namn och organisationsnummer till den juridiska personen/konstruktionen:

INTYGANDE ANGÅENDE SKATTSKYLDIGHET I USA FÖR FÖRETAG OCH FINANSIELLA ENHETER I
FACTA PARTNERLÄNDER
Intygande med anledning av FATCA-avtalet sker genom fylla i ett av de tre alternativen nedan. För mer information om Fatca se vår hemsida
www.sensorfonder.se.
Finansiell enhet i FATCA Partnerland – undertecknad behörig företrädare intygar på heder och samvete att enheten är en finansiell enhet i ett FATCA Partnerland och att den
inte av den amerikanska skattemyndigheten har klassas som en icke FATCA-deltagande enhet.
Om detta alternativ kryssas för skall GIIN-nummer anges:

Aktivt icke-finansiellt företag – undertecknad behörig företrädare intygar på heder och samvete att enheten är ett icke-finansiellt företag, dvs att det varken är en finansiell enhet
eller ett passivt icke-finansiellt företag (Aktivt eller Passivt företag? Kryssa för Aktivt om något av följande stämmer: 1) Minst 50% av företagets inkomster före skatt härrör från
försäljning och/eller tjänster under föregående räkenskapsår 2) Företaget är, eller ägs av stat, kommun eller landsting 3) Företaget eller företagsgruppens aktier handlas på en
etablerad marknadsplats)
Passivt företag – undertecknad behörig företrädare intygar på heder och samvete att företaget identifierats som ett passivt icke-finansiellt företag
Dessutom behöver ett av två nedanstående alternativ fyllas i för passiva icke-finansiella företag:
Jag intygar jag på heder och samvete att företaget inte har några amerikanska huvudmän, eller
Jag intygar på heder och samvete att företagets amerikanska huvudmän som anges nedan, har lämnat namn, adress och amerikanskt skatteregistreringsnummer TIN (tax
identification number) för företagets samtliga amerikanska huvudmän.
Företagets namn

Adress

TIN-nummer

Sid 3 (5)

KUNDAVTAL - JURIDISK PERSON
REGISTRERING AV PERSONUPPGIFTER
Jag samtycker till att Sensor Fonder registrerar mina i denna blankett lämnade personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR. GDPR (General Data
Protection Regulation) ersätter PUL (Personuppgiftslagen) och är ett gemensamt EU-beslut för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt
deras rätt till personuppgifter. Se vidare Sensor Fonders policy avseende GDPR på vår hemsida www.sensorfonder.se.
Jag samtycker till att Sensor Fonder registrerar mina i denna blankett lämnade personuppgifter

UNDERSKRIFT
Jag / vi försäkrar att lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet mm är riktiga och förbinder mig / oss att utan
dröjsmål till Sensor Fonder AB (Bolaget) anmäla förändringar i dessa avseenden exempelvis namn, adress, e-mail adress eller bankkontoändring. Jag / vi är
införstådda med och godkänner följande; att Bolaget får använda denna information om myndighet så efterfrågar; att Bolaget behandlar mina / våra bolagsuppgifter
för fullgörande av detta avtal och Bolagets rättsliga skyldigheter; att Bolaget behandlar mitt / vårt organisationsnummer som kundnummer; samt att Bolaget
behandlar mina / våra personuppgifter i syfte att lämna information till mig / oss.
Undertecknad bekräftar härmed att jag blivit informerad eller själv skaffat mig tillräcklig information om fonden samt tagit del av, förstått och accepterat innehållet i
fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Datum och ort

Namnteckning/ar

Namnförtydligande

Datum och ort

Namnteckning/ar

Namnförtydligande

Skicka blanketten i original tillsammans med bevittnade ID-handlingar på omstående sida till:
Sensor Fonder AB
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
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BEVITTNAD KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING

Vi bifogar vidimerad kopia på registreringsbevis (ej äldre än 6 månader), för stiftelser gäller utdrag från stiftelseregistret
Vi bifogar vidimerad kopia på giltig ID-handling (körkort, ID-kort eller pass utfärdat 1998 eller senare) för person som företräder den juridiska personen
Vidimerat utdrag ur aktieboken (i de fall det finns fysiska personer med direkt eller indirekt ägande som uppgår till mer än 25% av aktier eller rösträttsandelar hos kunden, se nedan)

Kopiera in ert körkort, pass eller ID-kort här

LÄGG DIN ID-HANDLING HÄR OCH KOPIERA
OBS Tejpa, klistra eller häfta inte fast en kopia av din ID-handling
Glöm ej sedan att vidimera kopian

VIDIMERING
Två andra personer än du själv som genom underskrift i original intygar att kopian på ID-handlingen överensstämmer med originalet.

Jag bekräftar att kopian överensstämmer med originalet:
Namnunderskrift (person nr 1)

Telefon (inkl riktnummer)

Namnförtydligande

Personnummer

Namnunderskrift (person nr 2)

Telefon (inkl riktnummer)

Namnförtydligande

Personnummer
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