TECKNINGSBLANKETT
JOM Rahastoyhtiö:s JOM Silkkitie - eller JOM Komodo -placeringsfonder kan tecknas två gånger per månad: 1)
månadens 15:e dag, eller föregående bankdag ifall den 15:e inte är en bankdag, och 2) månadens sista bankdag.
Instruktioner för teckning av JOM Rahastoyhtiö:s placeringsfonder:
1. Innan ni tecknar Fonden, bekanta Er noggrant med Fondens faktablad, stadgar, prislista och
fondprospekt, då dessa innehåller viktig information för placeraren.
2. Fyll i teckningsblanketten samt informationsblanketten för nya kunder (ifall ni tecknar för första gången)
och skicka de ifyllda blanketterna, samt en kopia av Ert identitetsbevis till Fondbolaget.
Ifall tecknaren är ett samfund, bifoga en kopia av ett i kraft varande handelsregisterutdrag med
teckningsblanketten, samt en kopia av den befullmäktigades identitetsbevis till Fondbolaget.
Teckningsblanketten bör vara Fondbolaget tillhanda minst två (2) bankdagar före teckningsdagen.
3. Vardera Fonden har ett eget teckningskonto. Välj teckningskonto beroende på vilkendera fonden ni
avser teckna:
JOM Silkkitie - placeringsfondens teckningskonto:
(Minimiteckning 5 000 EUR)

IBAN: FI8133010001129717
BIC: ESSEFIHXXXX

JOM Komodo - placeringsfondens teckningskonto:
(Minimiteckning 5 000 EUR)

IBAN: FI7533010001136324
BIC: ESSEFIHXXXX

Teckningssumman bör finnas på Fondens teckningskonto senast kl 14.00 på teckningsdagen. Anteckna i
meddelandefältet Ert personnummer eller företagets FO-nummer. Beakta även Fondernas
minimiteckningssummor, som ovan är presenterade.
Namnet på fonden som skall tecknas
(kryssa för någondera eller bådadera)


JOM Silkkitie -placeringsfond
ISIN: FI4000003470



JOM Komodo -placeringsfond
ISIN: FI4000043401

Teckningsbeloppet (EUR)

Tecknarens uppgifter
Namn

Telefon

Adress

Postnummer och postanstalt

Person-/FO-nummer

E-post

Bank

Kontonummer

Möjlig tilläggsinformation som berör teckningen:
Tecknaren har eller har haft anknytning till USA, till exempel medborgarskap, uppehållstillstånd,
postadress, bestämmande inflytande i samfund registrerat i USA eller annan anknytning som har definerats på
sidorna 2-3. (Tilläggsinformation finns på sidorna 2-3. Ifall ni svarar “Ja” fyll i detaljer på sidan 2 eller 3)
Jag har bekantat mig noggrant med fondens faktablad, stadgar, prislista samt fondprospekt
och förstår fondens natur och de placeringsrisker som är förknippade med den.
Plats och tid
Underskrift

Ja

Nej

Ja

Nej
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NYA ANDELSÄGARES KUNDUPPGIFTER - PRIVATPERSONER
Namn:
Personnummer:
Beskattningsland och
-kommun:

E-post:

 Det är TILLÅTET att använda elektroniska kommunikationsmedel för att sköta kundärenden.
Kunden godkänner samtidigt, att tjänsteleverantören kan uppfylla den allmänna informationsskyldigheten enligt,
Värdepappersmarknadslagens 4:e kapitel 4:e §, genom att använda elektroniska kommunikationsmedel.
Följande frågor, som berör identifieringen av kunden, grundar sig på Lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt
och av finansiering av terrorism. Den nya lagen trädde i kraft 1.8.2008 (503/2008).
Uppskattade arbets- och kapitalinkomster per år (brutto):
 Under 40 000 €
 40 000 – 70 000 €
 70 000 - 100 000 €
 Över 100 000 €
Nettoförmögenhet (tillgångar – skulder): ___________________________________euro
Ange ursprunget för tillgångarna som överförs:
 Lön
 Arv
 Placeringar

 Besparingar
 Gåva
 Annan, vilken?

Gör Ni teckningen för någon annan part?
 Nej
 Ja, Namn:

Person- eller FO-nummer:

Tilläggsuppgifter gällande teckning som görs i stället för en annan person:
Vad är avsikten och målet med teckningen?
 Allmän placeringsverksamhet (strävan efter avkastning)
 Speciell, vilken?
Är ni, eller har ni varit en politiskt inflytelserik person (utanför Finland) eller en sådan persons familjemedlem eller en nära
kompanjon till en sådan person.
 Nej
 Ja, noggrannare utredning:

TILLÄGGSUPPGIFTER GÄLLANDE TECKNARENS ANKNYTNING TILL USA
Följande frågor som berör identifieringen av kunden grundar sig på FATCA-fördraget om utbyte av beskattningsinformation med
USA. Avtalet tecknades i mars 2014.
Investeraren har eller har haft någon av följande anknytningar till USA:
 Medborgarskap
 Telefonnummer
 Arbets- eller uppehållstillstånd (Green
 Födelseort
Card)
 Annan betydelsefull anknytning,
 Post- eller annan adress
vilken?

 Ägarskap som överstiger 25 % eller ägarskap som
berättigar till över 25 % av rösträttet i ett sambund
registrerat i USA

Tecknaren HAR INTE eller HAR INTE HAFT ovanstående anknytning till USA.

Vi ber Er bifoga en kopia av ert identitetsbevis, samt andra möjliga bilagor som behövs vid teckningen (fullmakt,
gåvobrev etc.).
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NYA ANDELSÄGARES KUNDUPPGIFTER - FÖRETAG OCH SAMFUND
Företagets kontaktperson/-personer:
Namn:

Personnummer:

Namn:

Personnummer:

Företagets adress:
Telefonnummer:

E-post:

Företagets beskattningsland och -kommun:
 Det är TILLÅTET att använda elektroniska kommunikationsmedel för att sköta kundärenden.
Kunden godkänner samtidigt, att tjänsteleverantören kan uppfylla den allmänna informationsskyldigheten enligt,
Värdepappersmarknadslagens 4:e kapitel 4:e §, genom att använda elektroniska kommunikationsmedel.
Följande frågor, som berör identifieringen av kunden, grundar sig på Lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och
av finansiering av terrorism.
Företagets bransch:
Företagets finansiella position (enligt det senast fastställda bokslutet):
Omsättning:

euro

Eget kapital:

euro

Balans:

euro

Affärsvinst/förlust:

euro

Ange ursprunget för tillgångarna som överförs:
 Företagsverksamhetens intäkter
 Investeringar

 Företagets kassaflöde
 Annan, vilken?

Vad är avsikten och målet med teckningen?
 Allmän placeringsverksamhet (att få avkastning)

 Annan, vilken?

Finns det delägare i företaget, vars rösträtt eller ägarandel överstiger 25 %?
 Nej
 Ja

Namn:
Namn:
Namn:
Namn:

Person/FO-nummer
Person/FO-nummer
Person/FO-nummer
Person/FO-nummer

Andel:
Andel:
Andel:
Andel:

%
%
%
%

TILLÄGGSINFORMATION GÄLLANDE FÖRETAGETS ELLER SAMFUNDETS ANKNYTNING TILL USA
Följande frågor som berör identifieringen av kunden grundar sig på FATCA-fördraget om utbyte av beskattningsinformation med
USA. Avtalet tecknades i mars 2014.
Samfundet som tecknar fonden har eller har haft någon av följande anknytningar till USA:
 Hemort eller registreringsort i USA
 Skatteskyldighet i USA
 Post- eller annan adress
 Annan betydelsefull anknytning,
vilken?

 Samfundet har eller har haft
personägare, eller dess i dess
bestämmande inflytande tillhör
personägare, som äger över 25 % av
företaget/företagets rösträtt OCH som
har eller har haft:
 Medborgarskap i USA
 Födelseort i USA

 Skatteskyldighet i USA
 Arbets- eller uppehållstillstånd i USA
(Green Card)
 Post- eller annan adress i USA
 Telefonnummer i USA
 Annan betydelsefull anknytning till USA,
vilken?

Samfundet eller samfundets ägare HAR INTE ELLER HAR INTE HAFT ovanstående anknytning till USA.
Vi ber Er bifoga, till teckningsanmälan, en kopia av ett högst tre (3) månader gammalt handelsregisterutdrag samt en kopia av
den befullmäktigades officiella identitetsbevis.
Den befullmäktigades
namn:

Plats och tid:

Underskrift:
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