
FÖRSÄLJNING/BY TE AV FONDANDELAR  i ODIN Fonder

Personnummer (12 siffror)/Organisationsnummer 

Förnamn, efternamn/ev. företagsnamn

Telefon (där vi kan nå dig bäst under dagtid)

Mobil

Adress

Postnummer/ort

E-post adress

VPS-konto*:  Fylls endast i av befintliga kunder

Underskrift

Ort/ Datum

Godkänn denna försäljnings-/bytesblankett genom att skriva under nedan. Vid försäljning/byte för omyndig, krävs båda vårdnadshavarnas underskrift. Vid försäljning 
ger undertecknad ODIN Fonder fullmakt att kontrollera/inhämta uppgifter om att uppgivet bankkonto disponeras av undertecknad samt att blanketten kan användas 
vid kontakt med undertecknades bank. Undertecknad har tagit del av, eller haft möjlighet att ta del av, prospekt och stadgar samt viktig information på baksidan 
av denna blankett. 

Underskrift

*IBAN kontonummer är ditt kontonr. översatt i internationell standard. IBAN innehåller 24 tecken (både bokstäver och siffror). Om du ej vet ditt IBAN, kontakta din bank,  alt. 
se din banks webbplats för denna info. Vid försäljning av omyndigs fondandelsinnehav ska den omyndiges bankkonto anges. 

 Vid försäljning: ange IBAN* konto för utbetalning. Observera att utbetalning endast kan ske till andelsägarens egna bankkontonummer.

IBAN kontonr:

BIC (bankens internationella kod), Bank:

Namnförtydligande Namnförtydligande

ODINs noteringar

Från fond:          Antal andelar/
   procent/SEK belopp

Till fond:                              Procent/SEK beloppFörsäljning av:              Antal andelar/
      procent/SEK belopp

Från övrig fond: Till övrig fond:

 Försäljning av fondandelar        Byte av fondandelar (OBS: medför skattemässig realisation) 

Från övrig fond:

ODIN Norden

ODIN Finland

ODIN Norge

ODIN Sverige

ODIN Europa

ODIN Global

ODIN Emerging Markets

ODIN Energi

ODIN Eiendom (Fastighet) 
 
ODIN USA

ODIN Norden

ODIN Finland

ODIN Norge

ODIN Sverige

ODIN Europa

ODIN Global

ODIN Emerging Markets

ODIN Energi

ODIN Eiendom (Fastighet)
 
ODIN USA

ODIN Norden

ODIN Finland

ODIN Norge

ODIN Sverige

ODIN Europa

ODIN Global

ODIN Emerging Markets

ODIN Energi

ODIN Eiendom (Fastighet) 
 
ODIN USA

Viktig information om förfarandet vid anmälan 
för försäljning/byte:
1. Fyll i blanketten     

2.  Skicka blankett tillsammans med bifogad kundkännedom till:  
 ODIN Forvaltning, Postbox 1771 Vika, 0122 Oslo, Norge, /
 epost: trade@odinfond.no

Legitimationskontroll
Om du inte är legitimerad sedan tidigare, vänligen fyll i och skicka 
den bifogade kundkännedomsblanketten tillsammans med 
denna blankett per post /epost. Vid kundregistrering av företag 
ska kopia av registreringsbevis, ej äldre än 3 månader, och 
kundkännedomsblankett kopia av legitimation (firmatecknare) 
bifogas. Vid omyndig kund behövs vidimerad ID kopia på båda 
vårdnadshavande.

Juridisk person
Vid teckning för juridisk person krävs bifogad kopia på aktiebok 
alternativt namn, personnummer samt ägarandel för fysiska per-
soner som är aktieägare i den juridiska personen och som direkt 
eller indirekt innehar mer än 25 % av aktierna eller rösterna, eller 
som på annat sätt utövar ett bestämmande inflytande över den 
juridiska personen.

Färdig ifylld blankett och medföljande dokumentation skickas till: ODIN Forvaltning, Postbox 1771 Vika, 0122 Oslo, Norge, 

epost: trade@odinfond.no, Fax: 08-407 14 66

Fonden har andelsklasser. 
För mer information se prospekt.

Fonden har andelsklasser. För mer information se prospekt.
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Detta konto ska användas för kommande inlösen. Lag- och myndighetskrav kräver att kontot verifieras av din bank för kontoutdrag eller kontoverifiering som måste lämnas till ODIN 
Fonder. Eventuella ändringar av kontonummer måste säkerställas/bekräftas genom kontoutdrag eller kontoverifiering.



FÖRSÄLJNING/BY TE AV FONDANDELAR i ODIN Fonder

Allmänt
Observera att byte och försäljning av fonder utlöser skattemässig 
kapitalvinst/-förlust.  

Vi vill ha din sälj-/bytesorder via post, e-post eller fax. Inlöst 
belopp utbetalas/bytes ej förrän blanketten är korrekt ifylld och 
kompletterande uppgifter inklusive vidimerad ID-kopia är oss 
tillhanda.

Månadssparar du och vill byta eller säga upp ditt månadssparande 
måste separat blankett “Ändring/Uppehåll/Uppsägning av 
månadssparande” inkomma till ODIN Fonder. Blankett kan bestäl-
las på www.odinfonder.se.

Legitimationskontroll och vidimering
Om du inte är legitimerad sedan tidigare och ska sälja hela eller 
delar av ditt innehav, vänligen skicka en ifylld kundkännedoms-
blankett eller en vidimerad kopia av legitimation (körkort, id-kort 
eller pass) per post till oss. En vidimerad kopia av legitimation 
(körkort, id-kort, pass) skall vara underskriven av en myndig person 
och innehålla följande fem uppgifter: signatur, namnförtydligande, 
ort, datum och telefonnummer. Bifogat finner du en kundkänne-
domsblankett som du med fördel kan använda.

För minderårig ska båda vårdnadshavarna signera och legitimera 
sig. Ensam vårdnad ska styrkas med vidimerat personbevis för 
barnet. Företag/organisationer ska bifoga vidimerad kopia av 
registreringsbevis (ej äldre än 3 månader), vidimerad kopia av 
legitimation för firmatecknare/fullmaktshavare. Vidimering innebär 
att en myndig person med underskrift, namnförtydligande och 
telefonnummer intygar att kopian överensstämmer med originalet 
alternativt att anställd vid ODIN Fonder eller myndighet i sin tjän-
steutövning vidimerar kopian.

Tider
Inlösen (försäljning) av andelar
Inlösen av andelar ska ske genom att en skriftlig begäran om 
inlösen med alla nödvändiga uppgifter skickas till ODIN Fonder.

Inlösen i fond med nordiskt eller europeiskt mandat
Begäran om inlösen av andelar i fond med nordiskt eller euro-
peiskt mandat måste ha inkommit senast kl. 12.00 (norsk tid) för 
att inlösenkursen ska fastställas samma dag.  

Inlösen i fond med globalt mandat
Begäran om inlösen av andelar i fond med globalt mandat måste 
ha inkommit senast kl. 15.00 (norsk tid) för att inlösenkursen ska 
fastställas närmast följande dag.

Begäran om inlösen kan skickas via brev, fax eller elektronisk 
tjänst som är godkänd av ODIN Forvaltning AS. Begäran om 
inlösen kan inte villkoras eller återkallas. Utbetalning för inlösta 

andelar görs till angivet bankkonto, normalt tre arbetsdagar efter 
det att kursen fastställts. Utbetalning för inlösta andelar sker i 
NOK, SEK eller EUR. 

Under stängning av börs eller liknande extraordinära omstän-
digheter kan förvaltningsbolaget i samråd med Finanstilsynet 
suspendera rätten till inlösen. 

Byte
Byte av andelar till annan fond ska ske genom att en skriftlig be-
gäran om byte innehållande alla nödvändiga upplysningar skickas 
till ODIN Fonder. 

Byte mellan fonder med nordiskt eller europeiskt mandat
Begäran om byte mellan fonder med nordiskt eller europeiskt man-
dat måste ha inkommit senast kl. 12.00 (norsk tid) för att kursen 
ska fastställas samma dag.  

Byte mellan fonder med globalt mandat
Begäran om byte från en fond med globalt mandat till annan fond 
med globalt mandat eller till/från fonder med globalt mandat och 
nordiskt/europeiskt mandat måste ha inkommit senast kl. 15.00 
(norsk tid) för att kursen ska fastställas närmast följande dag.

Inlösen i samband med byte av fond betraktas skattemässigt som 
en realisering av vinst eller förlust.

Inlösen i samband med byte utgör en skattemässig realisation.

Försäljning
Utbetalning för inlösta andelar sker i SEK. Räkna med 5-6 bank-
dagar innan pengarna finns tillgängliga på ditt konto. Försäljning 
från ODINs aktiefonder är kostnadsfritt. Utbetalning kan endast 
ske till andelsägarens egna kontonummer.

Inlösen av andelar via ODIN Online
Andelar i ODINs värdepappersfonder kan tecknas, bytas eller lösas 
in via ODIN Online. Där kan du också följa utvecklingen av dina 
investeringar. Du loggar in med BankID. Se www.odinfonder.se för 
mer information.

Inlämning av teckningsblankett
Den ifyllda blanketten och medföljande dokumentation skickas till:
ODIN Forvaltning, Postbox 1771 Vika, 0122 Oslo, Norge, 
E-post: trade@odinfond.no eller fax: + 46 08-407 14 66

Om du använder e-post skall du inom kort få en bekräftelse på att 
vi har registrerat din order hos oss. Om du inte får en sådan bekräf-
telse är det trevligt om du kontaktar vår kundtjänst på telefon 
+46 8 407 14 00

Avgifter vid-
försäljning & 
byte

Försäljningsavgift är 0 %

Bytesavgift är 0% 

Både försäljning och byte medför skattemässig realisation 
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ODIN Fund Management (ODIN Forvaltning AS)
Fjordalléen 16, N-0250 Oslo    PO Box 1771 Vika, N-0122 Oslo, Norway
Telephone: + 47 24 00 48 00    Fax: + 47 24 00 48 01
E-mail: kundeservice@odinfond.no    www.odinfundmanagement.com
Company registration number: NO 957 486 657
The company is a wholly owned subsidiary of SpareBank 1 Gruppen AS

ODIN Forvaltning AS
Fjordalléen 16, N-0250 Oslo    Postbox 1771 Vika, N-0122 Oslo, Norge
Telefon: + 47 24 00 48 00    Fax: + 47 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no  |  odinfond.no | odinfonder.se
Org.nr: : NO 957 486 657
Bolaget är ett helägt dotterbolag till SpareBank 1 Gruppen AS
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