TEGNINGSBLANKETT FOND
1. FORVALTNINGSSELSKAP
Navn

„Dovre Forvaltning“ UAB

Adresse

Konstitucijos 7, 09308 Vilnius, Litauen

Organisasjonsnummer

302589746

2. INVESTOR

Fornavn etternavn/ Firmanavn
Mobiltelefon
E-post

Bankkonto nummer
Bank

Passord*

* Passordet ditt er angitt i Avtale om kjøp av fondsandeler. Passord er ikke nødvendig hvis du
signerer med BankID.
3. ENGANGSINVESTERING (TILLEGGSBELØPET SOM SKAL INVESTERES)
Tegningsgebyr avhenger av investeringsbeløpet
Fond

0 – 2 999 999 NOK
eller 0 – 339 999 EUR

Dovre Inside Nordic

0%

Dovre Baltic Sea

0%

3 000 000 – 4 999 999
NOK eller 340 000 – 559
999 EUR
0%
0%

Investeringsbeløpet skrives inn
av investoren
NOK

Fond
Dovre Inside Nordic
Dovre Baltic Sea

5 000 000 NOK – og mer
eller 560 000 EUR – og
mer
0%
0%

Tegningsgebyret skrives inn av
rådgiveren (%)

NOK

Skriv med tall.

4. MÅNEDLIG INVESTERING (TILLEGGSBELØPET SOM SKAL INVESTERES)
Fond

Månedlig investering

Dovre Inside Nordic
Dovre Baltic Sea

NOK
NOK

Skriv med tall.
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5. BANKKONTO
Dovre Inside Nordic
Mottaker – UAB Dovre Forvaltning (Dovre Inside Nordic)
Kontonummer – 1430.09.49240

1.

2.

3.

4.

Dovre Baltic Sea
Mottaker – UAB Dovre Forvaltning (Dovre Baltic Sea)
Kontonummer – 1430.09.49259

Bank – Swedbank Norge
SWIFT/BIC: SWEDNOKK
Bankens adresse: Postboks 1441 Vika, N-0116 Oslo

Ved å signere denne Tegningsblanketten, tegner Investoren fondsandeler i Dovre Inside Nordic og/ eller Dovre
Baltic Sea.

Etter at Tegningsblanketten er mottatt, vil Forvaltningsselskapet informere Investoren om at den er akseptert og

blir utført, og at informasjonen notert av Investoren er klar og nøyaktig. Tegningsblanketten utføres når
Forvaltningsselskapet har mottatt alle opplysningene som trengs.

Fondsandeler utstedes etter mottak av investeringsbeløpet angitt i Tegningsblankettens punkt 3 og/ eller punkt

4.

Hvis investor overfører ett lavere beløp enn det som er avtalt I kontrakten (men ikke lavere enn indikert I
avtalens punkt 9), vil følgende handlinger bli utført avhengig av hva investoren ønsker.:

4.1. Kontrakten må fylles ut på nytt med beløp tilsvarende det som er overført til fondets bankkonto;

4.2. Investor må overføre det gjenstående beløp til fondets bankkonto og først når hele beløpet tilsvarende det som
er indikert i kontrakten er mottatt vil det bli det investert I fondsandeler;

4.3. Penger blir overført tilbake til investorens bankkonto, samme konto som pengene ble mottatt fra.

5.

Hvis investor overfører ett høyere beløp enn det som er indikert I kontrakten, vil følgende handlinger bli utført
avhengig av hva investoren ønsker:

5.1. Kontrakten må fylles ut på nytt med tilsvarende beløp det som er overført til fondets bankkonto;

5.2. Beløpet som er høyere enn det som er indikert i kontrakten blir tilbakeført tilbake til investors bankkonto og

6.

samme konto som pengene ble mottatt fra.

Investoren skal gi beskjed innen 5 virkedager til Forvaltningsselskapet hvilken handling som ønskes utført
indikert i avtalens punkt 4 og 5 Hvis investoren ikke gir beskjed innen fristen blir følgende handlinger utført:

6.1. Hvis investoren overfører ett lavere beløp enn avtalt I kontrakten (men ikke lavere enn indikert I avtalens punkt
9) blir pengene overført til investorens konto som pengene ble mottatt fra;

6.2. Hvis investoren overfører ett høyere beløp enn avtalt I kontrakten blir det beløpet som er høyere enn i
7.
8.

9.

kontrakten overført til investorens konto som pengene ble mottatt fra.

Hvis investoren overfører penger til feil fonds bankkonto blir pengene overført til investorens konto som
pengene ble mottatt fra.

Investoren må i alle tilfeller relatert til avtalens punkt 4, 5, 6 og 7 betale alle kostnader og gebyrer.

Ved kjøp av ytterligere fondsandeler er minsteinvesteringen NOK 1 000/ EUR 140.

10. Det anbefales å betale i norske kroner (NOK) ved kjøp av fondsandeler. Innskudd i andre valutaer vil bli
konvertert til NOK i henhold til gjeldende valutakurs til Swedbank AB på dato for innskuddet.
Konverteringskostnad dekkes av Investoren. Fondsandeler blir kjøpt i NOK.
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11. Investoren kan betale i bank eller bruke e-banktjenester. Hvis Investoren vil investere gjennom månedlig
investering, må beløpet overføres av Investoren en gang per måned. Alternativt kan beløpet overføres
automatisk som periodisk betaling i samsvar med Investorens instruksjon.

12. Dersom Investoren har valgt månedlige investeringer, påkreves ikke ekstra skjemaer eller dokumenter.

13. Antall fondsandeler beregnes ved å dele investeringsbeløpet notert i Tegningsblankettens punkt 3 og/ eller

punkt 4 på verdien av fondsandelene. Antall kjøpte fondsandeler beregnes med fire desimalers nøyaktighet ved å
avrunde i forhold til de matematiske reglene for avrunding.

14. Reglene for beregning av verdien av fondsandelene er beskrevet i prospektet til fondet.

15. Eierskap til fondsandelene inntreffer når de er registrert i eierregisteret til fondet. Forvaltningsselskapet plikter

å registrere eierskap av fondsandelene senest en arbeidsdag etter at investeringsbeløpet og alle nødvendige
dokumenter er mottatt.

16. Dersom Investoren unnlater å overføre investeringsbeløpet angitt i Tegningsblankettens punkt 3 og/ eller punkt
4, har Forvaltningsselskapet rett til å kansellere kjøpsordren.

Investor bekrefter at han/ hun har blitt informert om muligheten til å få konsultasjon og vurdering om
investering i fondet er egnet for ham/ henne.
Videre bekrefter Investoren at han/ hun har lest fondets Prospekt, Regler, Nøkkelinformasjon for Investorer
og denne Tegningsblanketten samt at han/ hun forstår konsekvensene og forplikter seg til å oppfylle
bestemmelsene som følger av denne Tegningsblanketten.
Investoren bekrefter at han/hun ble informert at Forvaltningsselskapet vil behandle investorens persondata
i

henhold

lov

om

datalagring

og

personopplysningsloven

godkjent

av

Forvaltningsselskapet.

Forvaltningsselskapet skal ikke gi investorens persondata til tredjepart uten godkjennelse fra investoren,
med mindre Forvaltningsselskapet er pålagt og informere om persondata iforhold til lovverket.
Fornavn etternavn _____________________________________________

Dato _____________________________________

Underskrift

For elektronisk signering
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