Innløsning
Av personvernhensyn ber vi om at denne blanketten blir sendt per post.
Generell informasjon (Obligatoriske felter)
Vennligst bruk blokkbokstaver
Navn:

Personnummer/Org.nr/ID-nummer*:

Telefon/Mobil:

E-post:

Skatteland:

Skatteidentifikasjonsnummer:

ODIN kontonummer (12 siffer)

* For kunder med utenlandsk ID-nr., oppgi landet som har utstedt dette

Jeg vil innløse andeler i:
Fondets navn

Beløp i NOK

eller Antall andeler

eller

Alle andeler

ODIN
ODIN
ODIN

Hvis du ikke har levert en bekreftet kopi av
gyldig legitimasjon tidligere eller det foreligger endringer i tidligere oppgitt informasjon,
må bekreftet kopi av legitimasjon vedlegges
blanketten. Enheter/juridiske personer må
levere dokumentasjon på disposisjonsrett.
Dersom gyldig legitimasjon ikke foreligger
kan ODIN unnlate å gjennomføre innløsningen
eller utbetalingen av innløsningsbeløpet.

ODIN
*(Vær vennlig å oppgi nøyaktig antall andeler du ønsker å innløse f.eks.:36,3251)

Beløpet overføres til min bankkonto* (11 siffer):
Beløpet overføres som kontantinnskudd til min aksjesparekonto
(NB! Det opparbeides ikke renter på kontantbeholdning på aksjesparekonto)
Signatur
Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med de de opplysningene og vilkårene på denne blanketten,
inkludert viktig informasjon på blankettens bakside. Undertegnede vedkjenner at informasjonen som er
oppgitt i denne blanketten vil bli rapportert til skattemyndighetene i landet kontohaverens bostedsland,
samt utvekslet med skattemyndighetene i et eller flere land der kontohaveren er skattemessig hjemmehørende.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at utbetaling ikke vil bli foretatt til bankkonto der andelseier ikke har
disposisjonsrett. Undertegnede vedkjenner andelseier har disposisjonsrett på den oppgitte bankkontoen
og gir ODIN Fullmakt til å foreta disposisjonskontroll av oppgitte utbetalingskonto.

Signatur

Dato:

Navn med blokkbokstaver			

Ved innløsning fra bedrift/juridisk persons
ODIN konto kreves signatur iht. gjellende
firmaattest/fullmakt.

Signatur
Navn med blokkbokstaver

Send utfylt blankett til:
ODIN Forvaltning AS, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo, Norge – Telefon +24 00 48 04 – Fax +24 00 48 01
ODIN Forvaltning AS, Fjordalléen 16, 0250 Oslo, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Tlf: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no Webadresse: www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657
Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS

November 2018

Dato:

Ved innløsning fra mindreåriges ODINkonto må begge verger signere. Dersom
det kun er en verge må dokumentasjon
på eneforelderansvar vedlegges.

Viktig informasjon - innløsning aksjefond
Innløsning (salg) av andeler
Innløsning av andeler skal skje ved at innløsningskravet kommer inn til ODIN
Forvaltning AS gjennom skriftlig melding inntatt de nødvendige opplysninger.
Krav om innløsning kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake.
Salg av fond med nordisk eller europeisk mandat må ha kommet inn innen
klokken 12:00 (norsk tid) for at kursfastsettelse skal skje samme dag.
Salg av fond med globalt mandat må ha kommet inn innen klokken 15:00
(norsk tid) for at kursfastsettelse skal skje påfølgende dag.
Ved stengning av børs eller lignende ekstraordinære forhold kan forvaltningsselskapet med Finanstilsynets samtykke suspendere rettighetene til innløsning.
ODIN Forvaltning er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse
med kursberegningen som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, som
for eksempel strømbrudd, streik, feil i databehandlingssystemer eller telenett eller feil begått av selskapets kontraktsmedhjelpere.
Kostnader
ODIN tar ingen innløsningsgebyr ved salg av andeler i ODINs verdipapirfond.
For øvrig kan det finnes andre kostnader som ikke betales gjennom eller blir
pålagt av ODIN Forvaltning.
Mindreårige og umyndige
Fondsandeler i umyndiges navn disponeres av vergene i fellesskap dersom
ikke annet bestemt av vergene eller disposisjonsadgangen tilligger Overformynderiet. Innløsning av umyndiges andeler krever derfor som hovedregel
begge vergenes samtykke.
Avkastning
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet,
fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ
som følge av kurstap.
Skatteidentifikasjonsnummer
Et skatteidentifikasjonsnummer er et identifikasjonsnummer skattemyndighetene i ditt skatteland bruker for å identifisere skatteyteren. I Norge er f.eks.
dette ditt personnummer, i Danmark ditt CPR nummer og i USA ditt social
sequrity number. Dersom du er usikker på ditt skatteidentifikasjonsnummer
ber vi deg kontakte skattemyndighetene i det landet du skatter til.

Reelle rettighetshavere

Fysiske personer som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn
25 % av stemmene eller eierandelene i den juridiske personen, eller som på
annen måte eier eller kontrollerer i siste instans.

Informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere (RRH)*
Fødselsdato*:

Fødested (Land):

Navn:

Statsborgerskap:

Adresse:

Eierandel:

Skatteland:

** Land:

*Må fylles ut av alle bedriftskunder. Benytt eget ark om nødvendig.
For rettighetshavere med Utenlandsk ID-nr., oppgi landet som har utstedt dette
Fødselsdato*:

Fødested (Land):

Navn:

Statsborgerskap:

Adresse:

Eierandel:

Skatteland:

** Land:

*Må fylles ut av alle bedriftskunder. Benytt eget ark om nødvendig.
For rettighetshavere med Utenlandsk ID-nr., oppgi landet som har utstedt dette
Har noen av bedriftens RRH eller nærstående av disse en høytstående politisk
stilling eller verv i utland?
Nei
Ja, vennligst gi nærmere redgjørelse her :

Behandling av personopplysninger
Ukrypert epost er ikke en trygg kommunikasjonsform og vi ber deg derfor om
å ikke sende oss personopplysninger på epost.
ODIN forvaltning behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene
i personopplysningsloven og verdipapirfondloven og har taushetsplikt om det
de under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold med mindre
annet er særskilt bestemt i lov eller forskrift eller andelseieren har gitt sitt
samtykke til utlevering av taushetsbelagte opplysninger som er registrert. Andelseiere har rett til innsyn i selskapets rutiner for behandling av personopplysninger og informasjon om hvilke opplysninger som er registrert. Andelseiere kan kreve at uriktige/unødvendige opplysninger blir registrert og slettet.
Personopplysningene blir jevning oppdatert mot folkeregisteret i Norge.
Du kan lese mer om ODINs regler rundt personvern på www.odinfond.no/
personvernregler/
Tegning og innløsning (salg) av andeler via ODIN Online
Andeler i ODINs verdipapirfond kan tegnes, byttes og innløses via ODIN Online. Der kan du også følge utviklingen i investeringene dine. Du logger deg
på med bankID. Se www.odinfond.no for mer informasjon.

ODIN Forvaltning AS. Fjordalléen 16, 0250 Oslo, Postboks1771 Vika, 0122 Oslo
Tlf: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no Webadresse: www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657
Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS

www.odinfond.no

