
TECKNINGSBLANKETT - ENGÅNGSINSÄTNING i ODIN Fonder

Insättning görs till respektive fonds bankgironummer. Vänligen ange namn, adress, person- och telefonnummer på inbetalningen (även VPS-kontonr. 
om konto finns). Observera att detta skiljer sig från månadssparande. Pengarna dras ej automatiskt utan du måste själv göra insättningen till 
respektive bankgironummer. 

Undertecknad ger härmed nedan under “Eventuella no-
teringar” angivet företag rätt att erhålla information om 
mitt fondinnehav hos ODIN Fonder. Detta medgivande 
gäller till dess att det skriftligen återkallas hos ODIN 
Fonder av undertecknad. 

Ja Nej

Anmälan till engångsinsättning

ODIN Norden 5937-9883 SEK 10.000

ODIN Finland 5937-9974 SEK 10.000

ODIN Norge 5937-9891 SEK 10.000

ODIN Sverige 5937-9958 SEK       100  

ODIN Europa 5109-6592 SEK 10.000

ODIN Global 5246-1225 SEK 10.000

ODIN Emerging Markets 735-3915 SEK 10.000

ODIN Energi 5570-9554 SEK 10.000

ODIN Fastighet 429-8873 SEK 10.000

ODIN USA 5151-9114 SEK 10.000

FOND                    BG nummer               Minsta belopp 2)      Valt belopp
        (Endast vid första   

insätting)

FOND BG nummer            Minsta belopp 2)    Valt belopp
            (Endast vid första   

insätting)

2) Minsta	belopp	vid	första	investeringstillfället	är	totalt	10	000	SEK	som	även	kan	fördelas	på	flera	fonder.		Efter	första	insättningen	kan	du	sätta	in	valfria	
belopp, dock lägst 500 SEK.( För ODIN Sverige är lägsta belopp vid första innsätting 100 SEK)

Fonden har andelsklasser. För mer information se prospekt.

Ifylles endast vid handel via distributörKundfrågeformulär för privatkunder  (läs mer här >>):
Vilket alternativ beskriver bäst din avsikt 
med att investera i ODIN?

Pensionssparande
Långsiktigt sparande
Annat (vänligen ange):........................................

Pengarnas ursprung?

Lön, sparkonto eller liknande 
Arv eller gåva
Annat: ...................................................... 

Är du eller, i förekommande fall, en verklig huvudman en person i politiskt utsatt ställning 
(s.k. ”PEP”) eller är du familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP? (*se sida 2)

Nej
Ja, vänligen ge en närmare redogörelse här: .................................................................................

IBAN kontonummer är ditt kontonummer översatt i internationell standard. IBAN innehåller 24 tecken (både bostäver och siffror). Om du ej vet ditt IBAN 
nummer, kontakta din bank, alternativt se din banks webbplats för denna info. För omyndiga personer, ska den omyndiga personens IBAN anges.

IBAN kontonr:

BIC (bankens internationella kod), Bank:
Detta konto ska användas för kommande inlösen. Eventuella ändringar av kontonummer måste säkerställas/bekräftas genom vederbörliga skriftliga 
handlingar (t.ex. kontoutdrag eller liknande).

Signera blanketten på sida 2
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VPS-konto 1): 	Fylls	endast	i	av	befintlig	kund

Fylls endast i av kunder som handlar via distributör

Distributörskod:

Personnr. (12 siffror)/Organisationsnr. (9 siffror)/Utländsk id handling

 Postnummer/Ort:

Medborgarskap:

Telefon/Mobil:

Adress:

Födelseland:

E-post adress:

Förnamn, efternamn/ev. företagsnamn: Skattehemvist (Land):

**Land:

1)  VPS-kontot är kostnadsfritt och upprättas för nya kunder per automatik i 
samband med din första investering. 

Alla fält måste fyllas i för att blanketten ska vara giltig.

** För kunder med utländsk id handling vänligen uppge land som utfärdat 
 handlingen.

http://odinfond.no/op/content/forms/swedish/krav-pa-kundkontroll-inom-finansverksomhet.pdf


Är denna/dessa en person/personer i politiskt utsatt ställning (“PEP”)?         Ja         Nej  

Jag/vi har tagit del av, eller haft möjlighet att ta del av förköpsinformation i form av prospekt, stadgar och fondernas faktablad samt 
viktig info (se baksida). För ett autogirosparande har jag/vi tagit del av reglerna för autogiro på blankettens baksida och ger ODIN Fon-
der fullmakt att upprätta ovanstående uppdrag. Vidare ger undertecknad ODIN Fonder fullmakt att kontrollera/inhämta uppgifter om att 
bank-konto vid insättning/teckning och uttag/inlösen disponeras av undertecknad. Jag försäkrar att inlämnade uppgifter är korrekta och 
förbinder mig att anmäla förändringar avseende informationen till ODIN Fonder snarast. Angiven information kommer användas i skat-
terapporteringssyfte. I förekommande fall samtycker undertecknad till att nödvändig dokumentation såsom legitimationshandlingar och 
teckningsblankett skickas från distributör till ODIN för uppfyllande av lagstadgade förpliktelser.

För omyndig måste båda vårdnadshavarna underteckna ansökan.

Ort/datum:

Underskrift: 

Namnförtydligande:

Färdig ifylld blankett (sida 1 och 2) och medföljande dokumentation skickas till: ODIN Forvaltning, Postbox 1771 Vika,0122 Oslo, Norge 

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

Viktig information - se sida 3 och 4
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Fysiska personer med direkt ägande som uppgår till mer än 25% av aktier eller rösträttsandelar hos kunden

Namn Personnummer Adress Medborgarskap Skattehemvist
(Land)

Ägarandel

Fysiska personer med indirekt ägande som uppgår till mer än 25% av aktier eller rösträttsandelar hos kunden

Namn Personnummer Adress Medborgarskap Skattehemvist
(Land)

Ägarandel

Upplysningar om verklig huvudman - se “Viktig information” sida 3 - Juridisk person

ODIN Fonders produkter får inte marknadsföras eller distribueras direkt eller indirekt till investerare som omfattas av 
USA’s jurisdiktion. 

* Med PEP avses en fysisk person som har eller har haft: 1) en viktigt offentlig funktion i en stat (t.ex. stats- eller regeringschef, minister,
vice och biträdande minister, parlamentsledamot, domare i högsta domstolen, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, ambassadörer
m.m.), eller 2) en funktion i ledningen i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO).
[För mer information om PEP hänvisas till Bankföreningens hemsida:  swedishbankers.se/Sidor/4_Publikationer/01_Faktablad.aspx



Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar 
som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte 
säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Allmänt
Nya kunder måste bifoga vidimerad kopia av legitimation (körkort, id-kort 
eller pass) som skickas separat eller tillsammans med denna blankett per 
post	i	enlighet	med	penningtvättslagen	(2009:62).	För	befintliga	kunder	
krävs att en ny tecknings-/försäljningsblankett skickas in vid enstaka trans-
aktioner som uppgår till ett belopp om 15 000 euro eller mer, samt även 
vid transaktioner som understiger ett belopp motsvarande 15 000 euro om 
transaktionerna	kan	antas	ha	samband	med	en	eller	flera	andra	transaktio-
ner vilka tillsammans uppgår till minst detta belopp. Vid kundregistrering av 
företag	ska	vidimerad	kopia	av	behörig	firmatecknares	legitimation	bifogas.	
Motsvarande	bestämmelse	gäller	även	befintliga	kunder	som	inte	tidigare	
skickat in vidimerad kopia av legitimation. 

Fonden är normalt öppet för teckning, inlösen och byte alla norska varda-
gar, och stängda när stängning på nationella marknader gör att aktuell kurs 
inte kan fastställas för de underliggande värdepappren i delar av eller hela 
fonden.

Teckning (köp av andelar)
Teckningstidpunkten föreligger då skriftligt meddelande innehållande 
nödvändiga upplysningar om teckningen har inkommit till ODIN Forvaltning 
AS, likvid i överensstämmelse med teckningen är mottagen och eventuell 
legitimationskontroll har genomförts.

Teckning i fond med nordiskt eller europeiskt mandat
Teckningskursen vid teckning av andelar i fonder med nordiskt eller europe-
iskt mandat fastställs den dag teckningsbeloppet är tillgängligt på fondens 
bankkonto (valutadatum).

Teckning i fond med globalt mandat
Teckningskursen vid teckning av andelar i fond med globalt mandat 
fastställs dagen efter det att teckningsbeloppet är tillgängligt på fondens 
bankkonto (valutadatum).

Teckningstidpunkten föreligger då skriftligt meddelande innehållande nöd-
vändiga upplysningar om teckningen har inkommit till förvaltningsbolaget, 

likvid i överensstämmelse med teckningen (med tillägg för kostnader knutna 
till teckning av nya andelar) är mottaget och eventuell legitimationskontroll 
är genomförd. Fondernas andelsvärde noteras i norska kronor (NOK). 

Vilken kurs får du?
När du som kund gör en betalning från din bank till vårt bankgironummer 
är överföringstiden mellan en och tre bankdagar. Överföringstiden varierar 
beroende på bank. Var vänlig kontakta din bank om du vill ha mer informa-
tion om exakt överföringstid. 

ODIN Energi, ODIN Global, och ODIN Emerging Markets köps en dag efter 
det att pengarna har kommit in på ODINs bankgirokonto.

Personuppgifter hanteras enligt den norska och svenska personuppgiftsla-
gen. Dina uppgifter behandlas så att andra inte ska få tillgång till dem, utom 
när så krävs enligt lag. Uppgiftsskyldighet till tillsynsmyndigheter utgör ett 
exempel på detta.

Förenklat och fullständigt prospekt, stadgar, halvårs- och helårsrapport och 
övrig fondfakta kan beställas kostnadsfritt från ODIN Fonder eller hämtas på 
ODIN Fonders webbplats www.odinfonder.se. Vi rekommenderar att ni har 
tagit del av denna information före investering i ODINs fonder.

Vi vill uppmärksamma er om att investering i aktiefond bör ses som en 
långsiktig investering med ett sparande på minst fem år.

Vidimering
En vidimerad kopia av legitimation (körkort, id-kort, pass) skall vara 
underskriven av en person och innehålla följande fem uppgifter: signatur, 
namnförtydligande,	ort,	datum	och	telefonnummer.	Bifogat	finner	du	en	
kundkännedomsblankett som du med fördel kan använda.

Information enligt Distans- & hemförsäljningslagen  
ODIN	Fonder	org.nr.	516402-8044	är	en	svensk	filial	till	det	norska	förvalt-
ningsbolaget ODIN Forvaltning AS. ODIN Forvaltning står under tillsyn av 
Finanstilsynet	(norska	finansinspektionen).	Finansinspektionen	i	Sverige	har	
gett	sitt	medgivande	till	filialens	verksamhet. 

Ångerrätt enligt den svenska distans- och hemförsäljningslagen gäller inte 
vid köp av andelar i värdepappersfonder.

Medgivande till betalning via Autogiro Privat
Allmänt 
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens 
konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna 
betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmot-
tagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dess-
utom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) 
godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren 
ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. 

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av el-
ler meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens 
konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Med-
delande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet 
kan	på	betalarens	begäran	överflyttas	till	annat	konto	hos	betaltjänstleve-
rantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.  

Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, jul-
afton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Avgifter

Köp av andelar i aktiefond är engångsbelopp och månadssparande 

Köpavgift är 0 %
Försäljningsavgift är 0 %

Årlig förvaltningsavgift aktiefonder med andelsklasser:
ODIN Sverige
Andelsklass A - på köp för NOK 10 milj. eller högre 0,75%
Andelsklass B - på köp för NOK 1 milj. eller högre 1,00%
Andelsklass C - på köp för NOK 100 eller högre 1,20% 

0,75%
1,00%

ODIN Norden/ODIN Norge*/ODI N Finland/ODIN Europa/ODIN Global*/
ODIN Fastighet/ODIN Energi/ODIN Emerging Markets/ODIN USA 
Andelsklass A - på köp för NOK. 10 milj. eller högre 
Andelsklass B - på köp för NOK 1 milj. eller högre 
Andelsklass C - på köp för NOK 3000 eller högre 
*ODIN Norge C och ODIN Global C

2,00% 

I tillägg kan det uppstå andra kostnader som inte betalas genom eller tas ut av 
ODIN Forvaltning AS, som bankavgifter m.m.

Viktig information

1.  Skicka utfylllt blankett tillsammans med bifogad kundkännedom till: ODIN Forvaltning, Postbox 1771 Vika, 0122 Oslo/epost: trade@odinfond.no
2. Gör själv insättning via din bank till vald(a) fond(er). Du hittar bankgironummer bredvid respektive fond.

Legitimationskontroll
Om du inte är legitimerad sedan tidigare, vänligen fyll i och skicka den bifogade kundkännedomsblanketten tillsammans med denna blankett per post. 
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 personer 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.

3

1,50% 



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

Information om betalning 
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag 
och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan med-
delas	inför	varje	enskild	förfallodag	eller	vid	ett	tillfälle	avseende	flera	framtida	
förfallodagar.	Om	meddelandet	avser	flera	framtida	förfallodagar	ska	medde-
landet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller 
dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning 
av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmot-
tagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/
eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar beta-
laren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens 
meddelande enligt denna punkt genomförs.   

Täckning måste finnas på kontot 
Betalaren	ska	se	till	att	täckning	finns	på	kontot	senast	kl	00.01	på	förfalloda-
gen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära 
att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfalloda-
gen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande 
bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottaga-
ren om antalet uttagsförsök. 

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder) 
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmot-
tagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör 
senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betal-
tjänstleverantören 

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella be-
talningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida 
betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betala-
ren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse 
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla 
medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstle-
verantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu 

inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem 
bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör 
tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av 
betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att 
avsluta anslutningen till Autogiro 
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro 
trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. 
Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslut-
ning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig 
kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser 
avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anled-
ning inte bör delta i Autogiro. 

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till 
Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleve-
rantör och betalaren.

Teckning och 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 8 407 14 66

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

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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