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Fondorder 
 

 
Med anledning av de krav som ställs i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism måste en korrekt och fullständigt ifylld Fondkontoanmälan (separat blankett) ha sänts in och registrerats 

innan teckning av fondandelar kan ske. 

 
För att köpa eller sälja fondandelar eller byta mellan våra fonder ifylles denna blankett och skickas eller mailas till oss. 

Var vänlig texta och glöm ej underskrift. Insättning av köplikvid sker till respektive fonds kontonummer. För aktuella 

kontonummer se blanketterna ”Kontonummer Öhman Fonder” eller ”Handelsinformation Öhman Fonder” 
 

 

Kunduppgifter 
 

Namn Personnr/Org.nr 

Adress Telefonnummer 

Postnummer och ort Kontaktperson 

Land E-postadress 

 

 

Köpa fondandelar 
 

Fondens namn Klass Belopp 

Fondens namn Klass Belopp 

Fondens namn Klass Belopp 

Fondens namn Klass Belopp 

Fondens namn Klass Belopp 

 
Sälja fondandelar 

 

Fondens namn Klass Belopp Antal andelar Samtliga 
andelar 



Fondens namn Klass Belopp Antal andelar Samtliga 
andelar 



Fondens namn Klass Belopp Antal andelar Samtliga 
andelar 



Fondens namn Klass Belopp Antal andelar Samtliga 
andelar 



Fondens namn 
 

 

 

  

Klass Belopp Antal andelar Samtliga 
andelar 
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Utbetalning till följande konto* 
 

Clearingnummer (4-5 siffror) Bankkontonummer 

 

 
*Utbetalning får endast ske till ett konto tillhörande fondandelsinnehavaren 

 

 
Byte mellan fonder 

 

Byte från fond (försäljning) Klass Byte till fond (köp) Klass Belopp Antal andelar Samtliga 
andelar 



Byte från fond (försäljning) Klass Byte till fond (köp) Klass Belopp Antal andelar Samtliga 
andelar 



Byte från fond (försäljning) Klass Byte till fond (köp) Klass Belopp Antal andelar Samtliga 
andelar 



Byte från fond (försäljning) Klass Byte till fond (köp) Klass Belopp Antal andelar Samtliga 
andelar 



Byte från fond (försäljning) Klass Byte till fond (köp) Klass Belopp Antal andelar Samtliga 
andelar 



 
 
 

Kundkännedom 
 

Vilket ursprung har de medel som kommer att placeras? 

 Intäkter från företag jag representerar 

 Fastighetsförsäljning 

 Företagsförsäljning 

  Annat ursprung:   

 
Handlingar som ska bifogas 

 

Bifoga daterad kopia av giltig id-handling (körkort, pass, id-kort). 

För juridiska personer – bifoga kopia av giltig id-handling för företrädare. 

 
Underskrift 

 Jag/Vi bekräftar att jag/vi har tagit del av ” Handelsinformation Öhman Fonder ”,”Handelsvillkor för köp och 

försäljning av fondandelar på fondkonto”, erbjudits faktablad för de fonder jag/vi önskar spara i, samt att 

ovanstående uppgifter är riktiga. 
 
 

Ort och datum 

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Kontohavare/förmyndare/firmatecknare (för minderåriga barn skall båda vårdnadshavarna skriva under blanketten) 
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