Fondsordreblanket

Pa r e to

Til intern brug
IN

Formuepleje Pareto A/S

SP

Fondskode DK0016023492

Undertegnede ønsker at købe for kr.:

(Udfyldes af Formuepleje A/S)

Afregningsbeløb:

(Notagebyr kr. 250,-)

Antal styk:

Kurs:

Handelsdag:

Valørdag:

Kl:

Aktionæroplysninger
Evt. firmanavn:		
Navn:		
Adresse:		
Postnr./By:
Cpr-/CVR-nr.:

Telefon:

Bankoplysninger
Pengeinstitut:
Kontaktperson:
Telefon:

Fax:

Reg.nr.:

Kontonr.:

Depotnr.:

Rådgivning
Oplysningerne i vedlagte materiale kan ikke betragtes som investeringsrådgivning. Vi anbefaler, De søger individuel og personlig rådgivning, før De træffer beslutning om
investering.

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, aktie og fondskode, afregningsbeløb samt kurs. Såfremt der er ydet investeringsrådgivning ved denne handel, er jeg indforstået med, at
rådgivningen er udført af Formuepleje A/S eller den anvendte bankforbindelse, hvorfor ansvaret for denne rådgivning alene kan gøres gældende overfor Formuepleje A/S
eller den anvendte bankforbindelse. 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 og konto.

Fuldmagt
Undertegnede giver fuldmagt til at handlen gennemføres via Nordea Bank Danmark A/S, hvor der ikke beregnes kurtage, men alene et notagebyr på DKK 250 eller via
min egen bank, hvor der beregnes handelsomkostninger i form af kurtage. Formuepleje A/S gennemfører handlen bedst muligt.

Dato:

Underskrift:

Dato:

Underskrift:

Underskrives af kunden

Underskrives af Formuepleje A/S

Blanketten sendes eller faxes til:
Formuepleje A/S, Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, DK-8000 Århus C
tlf. +45 87 46 49 00, fax +45 87 46 49 01, info@formuepleje.dk

Formuepleje A/S
giver hermed Nordea Bank Danmark A/S fuldmagt til at udføre venstående
handel på vegne af Formuepleje Merkur A/S.

