
Bolagets namn                               Förmedlarens namn

Mina fondteckningar skall föras in i min placeringsförsäkring nr

Försäkringsbolag*

Estlander & Partners Ab
Teckningsblankett – Produktemission 5/2015

Sista teckningsdag 15 maj 2015   Sista likviddag 22 maj 2015

Namn / ISIN                                                       
                                                        
                                                                                                                    

Jag tecknar (nominellt belopp)                                                          
                                                        
                                                         
EUR

Totalt likvidbelopp (Teckningskurs 110% + courtage 2%)
                                                                                                                                                      
                                                                                    
EUR

Namn / ISIN                                                       
                                                        
                                                                                                                    

Jag tecknar (nominellt belopp)                                                          
                                                        
                                                         
EUR

Totalt likvidbelopp (Teckningskurs 110% + courtage 2%)
                                                                                                                                                      
                                                                                    
EUR

Mina uppgifter får varken överlåtas eller användas för direktmarknadsföring                             Vänligen fortsätt att fylla i på nästa sida.

  UNDERTECKNAD KÖPER FÖRLJANDE PRODUKTER

Nordea Bank Finland Abp (“Bank”) står för placeringens clearing. Banken 
fungerar i värdeandelsregistret enligt lagen för förvaringsinstitut i Finland. 
Banken sköter om förvaringen av värdepappren och står för all kommunikation 
till undertecknad frånskilt undantag som definieras särskilt av Euroclear Finland 
AB:s regler. Banken har rätt att öppna ett värdeandelskonto i undertecknades 
namn och göra bokningar till kontot samt utföra andra uppgifter som krävs 
av värdeandelsregistret. Undertecknad ger fullmakt till Banken att ta emot 
de transaktioner som emittenten utför mot värdeandelskontot. Banken 
representerar undertecknad och fungerar som befullmäktigad representant 
gällande affärer i värdeandelar anknytna till affärers clearing och settlement.
Information gällande min placering kan överlåtas till samarbetspartners. 
Estlander & Partners Ab har även rätt att överlåta information gällande denna 
placering till bolag inom samma koncern samt bolag som ses förknippade med

Till teckningsblanketten skall för privat person bifogas kopia på identitetsbevis. 
En företrädare för en privat person skall bifoga motsvarande handlingar till 
teckningsblanketten.

En juridisk person skall bifoga ett handelsregisterutdrag eller motsvarande. En 
person som handlar för en juridisk persons räkning bör tillställa en kopia på sitt 
identitetsbevis och den handling som uppvisar dennes behörighet att handla 
(t.ex. styrelseprotokoll eller fullmakt) samt personuppgifter på de personer som 
har över 25 % ägarandel eller inverkan i bolaget.

*Försäkringsbolaget meddelar ännu teckningsordern separat. Datumet då 
försäkringsbolaget skickar in teckningsblanketten avgör när teckningen 
verkställs. Jag förstår att Estlander & Partners Ab varken säljer eller erbjuder 
försäkringar och således inte är ansvarig för min försäkring eller försäkringens 
villkor.

  TECKNINGSKONTO SAMT FÖRVAR AV VÄRDEPAPPER

Betalningen riktas till: Estlander & Partners Ab   
    IBAN: FI10 1805 3000 0058 59  
   BIC: NDEAFIHH

Om betalningen uteblir, kan teckningen makuleras.

placeringen och som fungerar i samhörighet med bolaget i form av nära 
samarbete. Om teckningen görs inom en försäkring, skall teckningens totala 
likvidbelopp vara inbetalat till föräkringskontot senast på placeringens sista 
likviddag. I annat fall ansvarar kunden personligen för teckningens skyldigheter.

  PRIVATPERSON   JURIDISK PERSON

Estlander & Partners Ab  •  Adress: Alexandersgatan 48 A, 00100 Helsingfors
Tel: +358 (0)20 7613 340  •  Fax: +358 (0)20 7613 345  •  products@estlanderpartners.com  •  Hemort: Helsingfors  •  FO-nummer: 1595155-4

Personbeteckning / FO-nummer           Släktnamn, förnamn / Juridisk person / person som handlar på en juridisk eller minderårig persons vägnar

Postadress                                                            Postnummer                      Ort Beskattningslad / Medborgarskap (om annat än Finland)                                    

E-postadress                                                         Telefon                                                            Bank och kontonummer

Undertecknad förbinder sig till lånevillkoren och villkoren som utgör prospektet och tecknar följande värdepapper. Lägsta teckningsbelopp är nominellt 5 000 
euro per produkt. Produkten nominella belopp är 1 000 euro.

  ÄNDAMÅLSENLIGHETSBEDÖMNING

Har Ni tidigare erfarenhet av att placera i strukturerade produkter? NejJa

Har Ni, under senaste fem åren, oftare än fem gånger, köpt eller sålt motsvarande produkter och/eller placeringsproduk-
ter så som aktier, fondandelar, optioner eller masskuldebrev?

NejJa

Ifall Ni svarat nekande till någon av frågorna ovan, så är vår åsikt att placeringen inte lämpar sig för Er. 
Vill ni, trots detta, genomföra teckning av ovan nämnda placeringsprodukt(er)?

NejJa

Har Ni bekantat Er med produktmaterialet och förstått villkoren och riskerna förknippade med strukturerade produkter? NejJa

Förstår Ni, att i vissa förhållanden kan investeringens kapital förloras helt eller delvis? NejJa

Investeraren har inte, och har inte haft anknytning till Förenta staterna (t.ex. medborgarskap, födelseort, arbets- eller uppehållstillstånd, adress,
telefonnummer representant eller fullmäktig i Förenta staterna) bestämmande inflytande i samfund registrerad eller grundat enligt lagen i 
Förenta Staterna, anknytning till personer med bestämmande inflytande eller förmånstagare, eller liknande anknytningar till Förenta staterna.

Som undertecknad har jag redan ett värdeandelskonto och ger härmed fullmakt med denna 
blankett att boka ovan nämnda vädepapper till följande värdeandelskonto (19 tecken)                                                        
                                                                                                                    

Förvaringsinstitut i Finland



JaNej

 
Estlander & Partners Ab
KUNDIDENTIFIKATION OCH INFORMATION OM 
TILLGÅNGARNAS URSPRUNG

  FÖRETAG OCH ANDRA SAMFUND

Estlander & Partners Ab  •  Adress: Alexandersgatan 48 A, 00100 Helsingfors
Tel: +358 (0)20 7613 340  •  Fax: +358 (0)20 7613 345  •  products@estlanderpartners.com  •  Hemort: Helsingfors  •  FO-nummer: 1595155-4

  PRIVATPERSON

Uppskattad förvärvs- och kapitalinkomst per år (brutto) Ursprunget till de placerade medlen

Regelbundna ekonomiska åtaganden per år (t.ex. låneamorteringar)

< 35 000 € Förvärvsinkomst

Kapitalinkomst

Arv

Gåva

Placeringar

Övrigt, vad:

< 20 000 €

> 100 000 €

> 50 000 €

35 000 - 100 000 €

20 000 - 50 000 €

Görs teckningen för någon annan persons/parts räkning?

Företagets verksamhetsområde

Omsättning

Namn på företagets/samfundets företrädare

Görs teckningen för någon annan persons/part räkning?

Finns det ägare i företaget, vars/vilkas ägarandel och/eller rösträtt direkt eller indirekt överskrider 25 %?

Ursprunget till de placerade medlen Syftet med placeringen

Personbeteckning på företagets/samfundets företrädare

Balans Eget kapital                                          Rörelsevinst / -förlust

Verksamhetens avkastning

Nej

Allmän placeringsverksamhet

Nej Ja

Namn och personbeteckning/FO-nummer:

Annat, vad:

Företagets kassaflöde

Ja

Namn: 

Namn: 

Namn: 

Person-/FO-nummer:

Person-/FO-nummer:

Andel:

Andel:

Namn: 

Annat, vad:

Syftet med placeringen

Allmän placeringsverksamhet, generera avkastning Annat, vad:

Har Ni, Er familjemedlem eller samarbetspartner varit en politiskt inflytelserik person någon annanstans än i Finland under de senaste 12 månaderna?

Estlander & Partners Ab är på basis av lagstiftningen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism skyldig att känna sina kunder och utreda 
ursprunget till de tillgångar som används i placeringsverksamheten. Kunder ombeds att komplettera samtliga frågefält för den aktuella kundkategorin. Till teck-
ningsblanketten skall därutöver bifogas de handlingar som behövs för genomförandet av kundidentifikationen.

Nej

Ja

Ort och datum                                                                         Underskrift                                                     Namnförtydligande

Kundidentifiering. Mäklare fyller i. En kopia av identifikationshandlingen bör bifogas teckningsblanketten. Ifyld blankett samt bilagor kan postas eller faxas till 
nummer 020 7613 345 eller skannas och skickas med e-post till products@estlanderpartners.com

Undertecknad godkänner och förstår att denna teckningsblankett är bindande. 

En ofullständig teckningsblankett kan leda till att teckningen inte godkänns eller makuleras. 

Genom att underteckna denna teckningsblankett, och därmed förbinda mig att teckna placeringen, försäkrar jag att jag inte bryter mot lagar eller regler i mitt 
hemland. De uppgifter jag givit är korrekta och Estlander & Partners Ab kan vidarebefordra dem till myndigheter, om de ber om dem. Jag meddelar omedelbart om 
eventuella ändringar i de givna uppgifterna. 

Jag som undertecknad försäkrar att: jag har självständigt bekantat mig med innehållet i detta produkterbjudade och förstår i helhet erbjudandets helhet bestående 
av prospekt, slutliga villkor och tillägg och jag förstår och godkänner de villkor som nämns och presenteras i dessa. Handel med finansiella produkter förknippas 
alltid med risker. Placeringars marknadsvärde kan både stiga och sjunka. Hela nominella beloppet och återbetalningen av investeringen är beroende av emittentens 
återbetalnigsförmåga och detta kan inte garanteras. Emittenten kan avsluta erbjudandet om marknadsförhållandena förändras eller om förväntningar gällande 
erbjudandets nominal inte uppfylls. Som undertecknad förstår jag att produkten förknippas med en emittentrisk, vilket betyder att en förändring i emittentens 
finansiella omständigheter kan leda till att inveteringens kapital förloras delvis eller i sin helhet.

Emittenten och distributören av denna produkt ansvarar inte för rådgivning eller rekomendationer som görs av försäljare eller marknadsförare av denna produkt.

1. 2.
Identifikationshandling                                            Utförd av                                                 Underskrift

Identifikationsmetod



 
Estlander & Partners Oy
BANKGIRO

Estlander & Partners Ab  •  Adress: Alexandersgatan 48 A, 00100 Helsingfors
Puhelin: +358 (0)20 7613 340  •  Faksi: +358 (0)20 7613 345  •  products@estlanderpartners.com  •  Kotipaikka: Helsinki  •  Y-tunnus: 1595155-4


Saajan

tilinumero
Mottagarens

kontonummer

IBAN

FI10 1805 3000 0058 59

BIC

NDEAFIHH
Saaja

Mottagare
Estlander & Partners Oy

         Vänligen fyll i ert namn som meddelande

Viitenumero
Ref. nr

Tililtä nro
Från konto nr

Eräpäivä
Förfallodag

EURO
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Betalarens
namn och

adress

Allekirjoitus
Underskrift
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