Fondsordreblanket
INI

Kapitalforeningen Formuepleje Epikur
Afd. Formuepleje Epikur

ID

ET

HT

PM

Fondskode DK0060498269

Undertegnede ønsker at: købe:

sælge:		

For kr.:

Udskriv

Kapitalforening

(Udfyldes af Formuepleje A/S)

Epikur
Afregningsbeløb:

(Notagebyr kr. 250,-)

Antal andele:

Kurs:

Handelsdag:

Valørdag:

Kl:

Fokus
Merkur
Pareto

Penta
Safe

Investeringsfor.

Investoroplysninger

LimiTTellus

Evt. firmanavn:		

Optimum
Forbrugsaktier

Navn:

Globale aktier

Adresse:

Absalon Invest

Postnr./By:

Balance
Cpr-/CVR-nr.:

Telefon:

DK Aktier

EM Virks. obl.

Bankoplysninger

High Yield

Pengeinstitut:			

Afd.:

Kontaktperson:

Telefon:

Moderat

Obligationer
Rusland

Kontaktpersonens eller afdelingens e-mail:
Reg.nr.:

Stabil

Kontonr.:

Vækst

		Depotnr.:

Slet

Hensigtmæssighedstest
Du har anmodet om at få udført en ordre vedrørende et investeringsprodukt med rød risikomærkning. Skal du købe beviser, er Formuepleje A/S, i henhold til § 17 i
Bekendtgørelse om investorbeskyttelse, forpligtet til at undersøge dit kendskab og erfaring på det investeringsområde, som er relevant for den type produkt, du ønsker
at købe. Du skal derfor udfylde et spørgeskema, som skal indsendes i underskrevet stand sammen med fondsordreblanketten og legitimation.
Hent spørgeskemaet her. Spørgeskemaet skal ikke udfyldes ved salg.
Afdelingen har risikomærkningen Rød i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om risikomærkning. Ved underskrift accepterer du, at Formuepleje giver oplysninger
om vilkår, pris, interessekonflikter og ordreudførelsespolitik på selskabets hjemmeside www.formuepleje.dk.

Samtykke
Undertegnede er indforstået med at blive registreret som inaktiv kunde i Nordea Bank Danmark A/S i forbindelse med afregning og afvikling af denne handel.
I den forbindelse er jeg indforstået med, at Formuepleje A/S og Nordea Bank Danmark A/S udveksler oplysninger om mit navn, adresse, CVR-nr., CPR-nr. og
bankforbindelser, herunder konto og depotnummer og fondskode, afregningsbeløb samt kurs. Nordea Bank Danmark A/S har ikke ydet investeringsrådgivning ved
denne handel. Ved denne formular giver jeg fuldmagt til, at Nordea Bank Danmark A/S gennemfører ovenstående fondsordre og vil herefter modtage en fondsnota,
hvoraf det fremgår at ovennævnte handel er effektueret via mit depot/konto. Der gives endvidere fuldmagt til Formuepleje A/S til at gennemføre handlen bedst muligt
i overensstemmelse med selskabets ordreudførelsespolitik.

Dato:

Underskrift:

Dato:

Underskrift:

Underskrives af kunden

Underskrives af Formuepleje A/S

Blanketten sendes til:
Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, DK-8000 Aarhus C
tlf. +45 87 46 49 00, handel@formuepleje.dk

Formuepleje A/S
giver hermed Nordea Bank Danmark A/S fuldmagt til at udføre
ovenstående handel.

