ANMÄLNINGSSEDEL LYNX FÖR PRIVATPERSONER
*Förnamn

*Personnummer

VÄNLIGEN FYLL I MED VERSALER!

*Efternamn

*Folkbokföringsadress

*Postnummer

*Ort

*Telefon, dagtid (inkl riktnr)

*Land (utom Sverige)

Fax (inkl riktnr)

*Land (skatterättslig hemvist)

*Födelseort

*Födelseland

*Taxpayer Identification Number (TIN) (för personer som skattar utanför Sverige)

E-postadress

*Belopp (vid första insättning minst 500.000 kr, därefter minst 100.000 kr per tillfälle)

*Bank

*Bankkonto inkl clearingnummer (för utbetalning av inlösenlikvid)

*BIC

*Obligatorisk uppgift

*Placeringshorisont
 <1 år

 1–3 år

*Kan du anses vara skattskyldig i annat land än Sverige?
 >3 år

 Ja  Nej Om ja, vänligen ange land och TIN (Tax Identification Number) i tabellen
ovan

*De pengar som är tänkta att placeras kommer från
 lön

 pension  sparande  arv

*Är du en person i politiskt utsatt ställning?

 gåva

 fastighetsförsäljning  företagsförsäljning

 Ja  Nej

 annat, nämligen .......................................................................................................................
*Förs pengarna som är tänkta att placeras över från annat land än Sverige?

*Är du en familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt
utsatt ställning?

 Nej  Ja, nämligen ...............................................................................................................

 Ja  Nej

*Sker investeringen för egen räkning?
 Ja  Nej (ange för vems räkning)
............................................................................................................................................................

Anmälningssedeln ska vara HSBC Securities Services (Ireland) DAC ("HSBC")
Förvaltningsarvode
tillhanda senast två bankdagar före teckningsdagen. Teckningsdagen är sista
– Inträdesavgift: 0 procent.
bankdagen i varje månad. HSBC skickar en bekräftelse på gjord anmälan om
– Fast förvaltningsarvode: 1 procent per år.
e-post angivits.							
– Prestationsbaserat arvode: 20 procent över avkastningströskeln (90-dagars SSVX).
Likvidbeloppet måste vara fonden tillhanda senast två bankdagar före teckningsdagen. Teckningsdagen är sista bankdagen i varje månad och inbetalningen
Lynx fullständiga fondbestämmelser redovisas i separat informationsbroschyr.
ska ske via bankgiro 5457-5923. Observera att det kan ta upp till två bankdagar
för en bankgirobetalning att nå fonden. Ange personnummer och namn vid
insättning. Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet
fastställts. Det senare görs efter månadsskiftet.
Så här gör du för att teckna andelar i fonden Lynx
Denna instruktion är en sammanfattning av de teckningsregler som finns i fondens informationsbroschyr.
1. Fyll i denna anmälningssedel. Glöm inte bifoga begärda uppgifter på sidan 2 om åtgärder mot penningtvätt! Anmälningssedeln ska vara oss tillhanda senast två bankdagar före
teckningsdagen. Teckningsdagen är sista bankdagen i varje månad.
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2. Skicka blanketten till: e-post: lynxorders@hsbc.com eller fax: +353 1 649 75 68.
3. Likvidbeloppet måste vara fonden tillhanda senast två bankdagar före det månadsskifte då köpet ska äga rum och inbetalning ska ske via bankgiro 5457-5923. Observera att det
kan ta upp till två bankdagar för en bankgirobetalning att nå fonden. Ange personnummer och namn vid insättning.
Forts på nästa sida.

LYNX ASSET MANAGEMENT AB
Box 7060, SE-103 86 Stockholm
Visit Regeringsgatan 30-32

Tel +46 8 663 33 60
Fax +46 8 663 33 28

www.lynxhedge.se
info@lynxhedge.se

Reg. no 556573-1782
Registered office Stockholm

LAG OM ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM

I Sverige finns regler för att förhindra att finansiella institut utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Reglerna härstammar från EU:s tredje penningtvättsdirektiv, vilket innebär att samma regler gäller i övriga EU-länder. Reglerna innebär bland annat att finansiella institut måste ta in information för att erhålla
"kundkännedom".
Dokumentationskrav

Regelverket innebär att följande dokument måste tillställas bolaget i samband med teckning och inlösen av fondandelar:
Anmälningssedel samt en vidimerad kopia av giltig identitetshandling. (Se nedan för instruktion angående vidimering). För andra än svenska medborgare utgörs giltig
identitetshandling av pass eller identitetskort som visar medborgarskap och som är utfärdat av en myndighet eller annan behörig utfärdare. Härtill måste personer som
inte är folkbokförda i Sverige bilägga vidimerade kopior av två olika så kallade utility bills, det vill säga el-, tele-, vattenräkning eller liknande.
Personer i politiskt utsatt ställning

En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, ministrar, domare i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorer, riksbanksdirektionen, ambassadörer, höga officerare, VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation.
Vidimering

Att vidimera innebär att bevittna och bestyrka en avskrifts eller kopias överensstämmelse med originalet. För att en kopierad id-handling ska anses vara korrekt vidimerad krävs att en myndig person (annan än den som önskar teckna i fonden) genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian intygar att
kopian stämmer överens med originalet.
Exempel:

Härmed intygas kopians överensstämmelse med originalet:
NAMN NAMNSSON, TEL 012-123 456
..........................................................................................................................................................

OBS! På grund av gällande penningtvättslagstiftning tvingas vi neka teckning i fonden om den ovannämnda dokumentationen inte är fullständig. Redan inbetald
teckningslikvid kommer då att återbetalas till det avsändande kontot, med förbehåll för tillämplig lag, alternativt till det konto tecknaren har angivit på anmälningssedeln. Återbetalning görs utan räntekompensation.

ELEKTRONISK DISTRIBUTION

Jag/vi bekräftar härmed att jag/vi har läst och förstått riskerna förknippade med elektronisk kommunikation enligt beskrivningen i Informationsbroschyren och bekräftar
att jag/vi vill erhålla information om mitt/vårt innehav till epostadressen/epostadresserna nedan. Jag/vi kommer inte att hålla fonden, bolaget, administratören eller någon
av deras styrelseledamöter, tjänstemän, anställda eller företrädare ansvarsskyldiga, varken nu eller i framtiden, för någon skada, ekonomisk eller annan, som jag/vi kan lida
avseende elektronisk kommunikation.
 E-postadress .............................................................................................................................................................................................
Behandling av personuppgifter

För information om vår behandling av personuppgifter hänvisas till vår personuppgiftspolicy på Lynx Asset Managements hemsida, www.lynxhedge.se.
För information om Administratörens behandling av personuppgifter hänvisas till http://www.hsbcnet.com/gbm/global-utilities/privacy-data-protection.html.
Underskrift

Jag/Vi försäkrar på heder och samvete att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning
av lag, regler om uppgiftsskyldighet m m är riktiga och förbinder mig/oss att utan dröjsmål till Lynx Asset
Management AB (”bolaget”) och/eller HSBC Securities Services (Ireland) DAC (”administratören”) anmäla
förändringar i detta avseende, t ex namn-, adress- och bankkontoändring. Jag/Vi försäkrar att jag/vi tagit
del av, förstått och accepterar fondbestämmelserna och informationen om fonden som finns i faktabladet och
informationsbroschyren för Lynx. Jag/Vi bekräftar att jag/vi genom signering av denna teckningsblankett och
därpå följande köp av andelar i fonden inte bryter mot lagar/regler i mitt/vårt hemland. Jag/Vi samtycker
till att administratören efter eget gottfinnande har rätt att begära ytterligare dokumentering av mig/oss för att
säkerställa min/vår investerings förenlighet med gällande lagar. Jag/Vi bekräftar att bolaget/administratören

Observera!

En vidimerad kopia av god kvalitet av giltig identitetshandling ska bifogas.

förlitar sig på lämnad information genom anmälningssedeln och att bolaget/administratören får lov att använda
denna information om myndighet så efterfrågar. Jag/Vi är medveten/medvetna om att bolaget inte tillhandahåller sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller
sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och
bekräftar vidare att jag/vi inte har uppdragit åt bolaget att tillhandahålla någon sådan rådgivning. Jag/Vi
samtycker till att utbetalning av inlösenlikvid endast kan ske till eget konto hos ett erkänt finansiellt institut
och samtycker till att bolaget/administratören förbehåller sig rättigheten att inte göra en betalning av inlösen
likvid om sådan betalning kan resultera i brott mot gällande penningtvättsregler eller andra lagar och regleringar.

.............................................................................................................................................................................
Ort, datum

.............................................................................................................................................................................
Underskrift, tecknare

.............................................................................................................................................................................
Namnförtydligande

