
Tilläggsinvesteringsblanketten ska vara HSBC Securities Services (Ireland) DAC 
("HSBC")  tillhanda senast två bankdagar före teckningsdagen. Teckningsdagen 
är sista bankdagen i varje månad.

Inbetalning av likvidbeloppet ska ske via bankgiro 5457-5923. Likvid beloppet 
ska vara fonden tillhanda senast två bankdagar före teckningsdagen- 
Ange person-/organisationsnummer och namn/firma vid insättning.
Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet fastställts. 
Det senare görs efter månadsskiftet.

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 upp dragit åt 
bolaget att tillhandahålla någon sådan rådgivning.     
       
Lynx fullständiga fondbestämmelser redovisas i separat informationsbroschyr.

*Efternamn/Firma (fullständigt bolagsnamn)

*Telefon, dagtid (inkl riktnr) Fax (inkl riktnr)

E-postadress

*Obligatorisk uppgift

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

.............................................................................................................................................................................
Underskrift, (firmatecknare)

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

Observera!
	 För juridiska personer ska aktuellt registreringsbevis (dock aldrig äldre än sex 

månader) samt vidimerad kopia av god kvalitet av giltig identitetshandling för 
behöriga firmatecknare (om de är nya firmatecknare) bifogas.

Skicka blanketten till: e-post: lynxorders@hsbc.com eller fax: +353 1 649 75 68.

*Placeringshorisont 
 <1 år       1–3 år     >3 år

*De pengar som är tänkta att placeras kommer från (gäller vid placeringar 
upp gående till 500 000 kronor eller mer för privatpersoner och vid placeringar 
upp gående till 5 000 000 kronor eller mer för juridiska personer)

 lön  pension   sparande    arv  gåva

 fastighetsförsäljning  företagsförsäljning

 medel från företagets ordinarie verksamhet

 annat, nämligen ......................................................................................................................

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

*För privatperson: Sker investeringen för egen räkning? 
 Ja      Nej (ange för vems räkning):

............................................................................................................................................................

*Är du (om privatperson), eller verklig huvudman (om juridisk person), en 
person i politiskt utsatt ställning?  
 Ja    Nej

*Är du (om privatperson), eller verklig huvudman (om juridisk person), en 
familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställn-
ing? 
 Ja    Nej

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, riksrevisorerna, 
riksbanksdirektionen, ambassadörer, höga officerare, VD eller styrelseledamot i 
statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation.
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ANMÄLAN OM TILLÄGGSINVESTERING LYNX

Jag har sedan tidigare en investering i Lynx och önskar nu göra följande tilläggsinvestering i fonden.

*Förnamn *Belopp (minst 100 000 kronor) *Andelsägarnr/pers nr/org nr

 

LY N X  A S S E T  M A N AG E M E N T  A B

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


