
Badehusgata 37 
Trac Services AS 
(Tracs) Postboks 120 
N‐4001 Stavanger N‐4014 Stavanger 

www.tracservices.se 
kundesenter@tracs.no  

Telefon: + 47 21 49 90 70 
Org nr: 914 261 023

Teckningsblankett för privatpersoner 

Namn: Personnummer: 

Adress: Telefonnummer: 

Postnummer: Ort: Land: 

E‐post:  

Skatteland IBAN-nummer: 

Jag önskar teckna andeler i: 

Fondens namn Engångsbelopp 

Årlig avgift för tjänsten SEK   750,‐ 

Årligt fast fondsdepåhonorar SEK   500,‐ 

Årligt variabelt fondsdepåhonorar aktiefond 0,3 % av aktiefondsbehållning 

Årligt variabelt fondsdepåhonorar räntefond 0,15 % av räntefondsbehållning 

SEK

SEK

SEK

SEK

Sum

Betalning 
Jag är införstådd med att jag som kund måste göra en inbetalning direkt till konto i SEB Stockholm med kontonummer 5565 10 56025, IBAN SE63 
5000 0000 0556 5105 6025, med Swift (också benämnt som BIC) ESSESESS. 
Jag bekräftar att jag är införstådd med att jag måste sända en bekräftelse på överfört belopp tillsammans med teckningsblanketten, och att dessa 
uppgifter sänds till kundesenter@tracs.no.  

Legitimation 
Trac Services AS är pliktade att inhämta legitimation av nya andelsägare. Kopia av giltig legitimation skall läggas vid denna teckningsblankett. 

Kostnader 
Fondförvaltare belastar ett årligt förvaltningshonorar. Detta sker direkt i de respektive fonderna och avräknas i de fondskurser som offentliggörs. Trac 
Services AS mottar returprovision från några fondförvaltare, denna utbetalas i sin helhet till kunderna. Mer information om förvaltningshonorarer och 
ev. returprovision finner du i fondlistan på vår hemsida www.tracservices.se eller vid hänvisning till vårt kundcenter, kundeservice@tracs.no. 
Information om fondskostnader finns också i fondens KIID dokument. 

I tillägg till direkts fondskostnader existerar följande årliga kostnader: 

v210113PSEK

Betalning: 

Jag betalar in på 
kontot som nämns 
nedan.

Debitera min kunds 
kontantsaldo 

Vi uppmuntrar dig att sända teckningsblanketten per post med hänsyn till integritet 

http://www.tracservices.no
mailto:kundesenter@tracs.no
www.tracservices.se
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Klassificering 
För bäst möjligt investorskydd klassificeras alla kunder som icke - professionella. Du kan på eget initiativ söka om omklassificering, om du uppfyller och kan 
dokumentera att kraven som ställs till omklassificering uppfylls. Information om klassificering och möjligheten för omklassificering, finns i allmänna 
affärsvillkoren. 

Avtalsrelationen 
Trac Services AS uppträder som mottagare och förmedlare av orders, och kommer att genomföra teckning eller inlösning av fondandelar hos fondförvaltaren. 
Trac Services AS kommer stå registrerad som förvaltare (ägare) på vägnar av de reella andelsägarna till värdepappersfonden. Trac Services AS kommer att föra 
ett internt förvaltarregister där de reella andelsägarna och era behållningar av andelar framkommer. 

Teckning och försäljning av andelar
Teckning och inlösning av andelar sker till okänd kurs. Andelar kan tecknas i värdepappersfond varje vardag. För att teckningsordern skall få handelsdagens kurs, 
måste teckningarna vara mottagna av Trac Services AS senast kl. 08:15 dagen före handelsdagen. Inlösningsorder som Trac Services AS mottar före kl. 09:00 
kommer att få handelsdagens kurs. Tidsfrister för teckning och inlösning kan ändras, och den till var tid information om detta på www.tracservices.se kommer att 
vara gällande.
Observera att det är tidpunkt för korrekt betalning/uttag av konto som styr vilken kurs teckningen har rätt till. Om det inte finns tillräckliga medel på bankkontot 
för uttag eller utebliven betalning inom den angivna tidsfristen kommer prenumerationen att slutföras nästa handelsdag. 

Ångerrätten per 21.12.00 gäller inte vid köp av andelar i värdepappersfond.

Risk 
Investeringar i och handel med finansiella instrument och andra besläktade instrument är förbundna med risk for förlust. Det investerade kapitalet kan öka eller 
reduceras i värde. Värdet av de finansiella instrumenten avhänger av fluktuationer på den finansiella marknaden. Historisk värdeutveckling och avkastning kan 
inte användas som indikator på framtida utveckling och avkastning på finansiella instrument. Du måste själv värdera risken involverad i det aktuella instrumentet 
och marknaden.

Kundkontroll 
Trac Services AS är förpliktade att inhämta relevant information om dig som kund för att kunna genomföra lovpålagda förpliktelser i tråd med regelverket knutet 
till penningtvätt och terrorfinansiering. Informationen inhämtas vid etablering av kundrelationen och utgör grunden för företagens löpande uppföljning av 
kundrelationen. Om omständigheterna kräver det kan vi vara förpliktade till att genomföra egna undersökningar och/eller inhämta ytterligare information.

Genomförs denna order på vägnar av dig själv?      Ja    Nej

PEP: Person som innehar eller har haft högtstående offentligt verv eller ställning i Sverige eller i utlandet. Detta inkluderar stats-överhuvud, regeringschef, minister eller ass. minister, medlem av nationalförsamling 
eller medlem av styrande organ i politiskt parti, medlem av högre rättsinstans, styret i riksrevision eller i centralbank, ambassadör, chargé d’affaires eller militär officer av högre rang, medlem av administrativt/ 
ledande eller kontrollerande organ i statsägt företag, direktör, styremedlem eller annan person i översta ledet i en internationell organisation

Medlens ursprung: 

Sparande Arv/gåva Lotteri/vinst Försäljning av egendom Försäljning av företagLön/pension 

Annet (spesifiser)

Syfte med etablering av kundrelation:

Långsiktigt sparande Kortsiktigt sparande Til närstående Arv Annat (spesificera)

Är det sannolikt att du kommer att be Trac Services AS att genomföra en större utbetalning till utlandet?  

Nej           Ja - oppge land:

Har du, eller har du tidigare haft, en högtstående politisk ställning eller verv, eller är du familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person? 

Nej Ja, specificerat verv/position

http://www.tracservices.no
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Avgränsning
Denna information är inte riktad mot, och skall inte användas av, personer som skattar till eller är bosatta i USA, då flera fondförvaltare inte tar emot teckning 
från personer som är bosatta i, eller skattepliktiga till, USA.
Vid att signera denna blankett bekräftar jag att jag varken är amerikansk statsborgare, bosatt i, eller skattepliktig till, USA. Om ändringar i mina 
omständigheter skulle leda till att informationen i denna teckningsblankett inte längre är korrekt eller fullständig, är jag pliktad till att informera Tracs.

Kundprofil - Passandetest

Trac Services AS (Tracs) är förpliktade till att inhämta nödvändig information om din kunskap och erfarenhet från finansmarknaden. Tracs 
värdering av passandebedömning kommer att basera sig på information som du uppgett. 

Jag har tidigare använt fölande investeringstjänster:

Orderförmedling 
Investeringsrådgivning 
Aktiv förvaltning

Utbildning och arbetserfarenhet: 

Grundskola 
Gymnasiesskola 
Högre utbilding

Yrke:

Relevant erfarenhet och/eller utbildning (specificera): 

Kunskap og erfarenhet: 

Aktiefond 

Ingen kunskap
Lite kunskap 
Medel kunskap 
Mycket kunskap

Inga transaktioner sista 12 mån 
1-9 transaktioner sista 12 mån 
10-20 ttransaktioner sista 12 mån 
20+ transaktioner sista 12 mån

Ingen erfarenhet  
Lite erfarenhet 

Räntefond 

Ingen kunnskap
Lite kunskap 
Medel kunskap 
Mycket kunskap

Inga transaktioner sista 12 mån 
1-9 transaktioner sista 12 mån 
10-20 transaktioner sista 12 mån 
20+ transaktioner sista 12 mån

Midel erfarenhet
Mycket erfarenhet

Årlig volym <50 000 
Årlig volym 50 000 - 500 000 
Årlig volym 500 000 - 3 milj 
Årlig volym > 3milj

Ingen erfarenhet
Lite erfarenhet
Medel erfarenhet
Mycket erfarenhet  

Årlig volym <50 000 
Årlig volym 50 000 - 500 000 
Årlig volym 500 000 - 3 milj 
Årlig volym > 3milj

Tracs förbehåller sig rätten att inte erbjuda beställning eller orderförmedling om vi finner att din angivna kunskaps- och erfarenhetsprofil inte är lämplig för de 
önskade investeringsprodukterna.
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Stad:  Datum: 

Signatur: 

Namn i versaler: 

• att ha läst och är förstått informationen i fondens prospekt, nyckelinformation, stadgar, viktig information på denna blanketten och ekonomiska 

rapporter som är tillgängliga på www.tracservices.se eller som är sända från Trac Services AS.

• att jag är införstådd med att investeringar i och handel med finansiella instrument och andra besläktade instrument är förbundet med risk för 

värdeförlust. Det investerade kapitalet kan öka eller reduceras i värde. Värdet av finansiella instrument beror på svängningar i finansmarknaden. 

Historisk värdeutveckling  och avkastning kan inte användas som indikator på framtida utveckling och avkastning på finansiella instrument. 

• att jag har mottagit och förstått information som angår produktens risk, förväntad avkastning, och kostnader.

• att jag har läst, förstått och accepterar de villkor som framkommer av detta avtal och Trac Services AS allmänna affärsvillkor som är tillgängliga på 

www.tracservices.se

• att information som inte är riktad till mig personligen, kan ges på Tracs hemsida om detta anses lämplig, exempelvis uppdatering av affärsvillkor, 

tidsfrister för ordrer för teckingar och inlösningar i fond, med mera.

• att Tracs väljer hur teckning och inlösning skall utföras till mitt bästa.

• att jag vid detta avtal samtycker till avtalsvillkorens punkter relaterade till behandling av personupplysningar, utleverans av konfidentiell information, 

att information som inte är riktad till mig personligen kan anges på Trac Services AS hemsida, exempelvis uppdatering av affärsvillkoren, tidsfrister för 

ordrer för teckning och inlösning i fond, med mera. 

• till att motta information per e-post.

• att jag varken är amerikansk statsborgare, bosatt i eller skattepliktig till USA. 

• att jag är informerad om att telefonsamtal med Trac Services AS blir inspelade och lagrade i tråd med gällande regelverk.

• att all information i detta dokument är korrekt och fullständig, och att om ändringar i mina omständigheter skulle leda till att informationen i denna 

självdeklarationen inte längre är korrekt eller fullständig, är jag pliktad till att informera Trac Services AS.

Behandling av personupplysningar
Behandlingen av personupplysningar är nödvändig för att uppfylla avtalet som du är part i och för att uppfylla lovpålagda plikter. Värdepappershandelslagen och 
lagen om penningtvätt kräver att vi behandlar och bevarar information om kunder och transaktioner, samt kontrollerar och dokumenterar vår verksamhet.
Dina personupplysningar blir behandlade konfidentiellt, men i den grad det är nödvändigt för syftet kommer personupplysningarna kunna bli delade mellan 
förvaltare och kontoinstitutioner samt offentliga myndigheter. Personupplysningarna blir behandlade så länge det är nödvändigt med hänsyn till syftet. När syftet 
med den individuella behandlingen är uppfyllt, kommer vi att radera eller anonymisera registrerade personupplysningar, så länge upplysningarna skall eller kan 
bevaras utöver denna perioden i enlighet med lagen. Innanför de begränsningar som är etablerade i personupplysningslagen kan du kräva att få redigerat eller 
raderat felaktiga och onödiga personupplysningar. 

Jag bekräftar/samtycker vid signatur:

VIKTIG! 

Jag bekräftar att jag har bifogat en kopia av giltig identifikation.
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