Tervetuloa HCP Focus erikoissijoitusrahaston osuudenomistajaksi. Ennen merkintää, olkaa
hyvä ja tutustukaa Rahaston rahastoesitteeseen ja sääntöihin.
Pyydämme teitä täyttämään, allekirjoittamaan sekä toimittamaan tämä merkintälomake viimeistään
kaksi pankkipäivää ennen merkintää alla olevaan osoitteeseen. Mikäli olette uusi merkitsijä,
liittäkää mukaan kopio henkilöllisyystodistuksestanne. Merkittäessä yhtiölle, liittäkää mukaan
kaupparekisteriote.
Rahaston minimimerkintä on 5´000 €. Merkintäsumman tulee olla merkintätilillä viimeistään
vuosineljänneksen viimeisenä pankkipäivänä kello 16.00. Merkitkää maksun saajaksi HCP Focus ja
maksun viestikenttään henkilö- tai Y-tunnus. Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu
vuosineljänneksen viimeisen pankkipäivän arvon mukaan. Sijoitettavasta summasta vähennetään
voimassaolevan hinnaston mukainen merkintäpalkkio (tieto merkintäpalkkion suuruudesta on
saatavilla HCP:n toimipisteestä sekä sijoittajan avaintiedoista).
Merkintälomake
Merkittävä rahasto: Erikoissijoitusrahasto HCP Focus
Sarja: Kasvuosuudet
Merkintäsumma ____________________________€
Rahaston merkintätilinumero: 330100-01137397
IBAN: FI1033010001137397
Merkitsijän tiedot:
Nimi:___________________________ Henkilötunnus/ Y-tunnus__________________________
Osoite: _________________________ Postinumero ja postitoimipaikka:___________________
Puhelin:________________________ Sähköposti:______________________________________
Verotusmaa/-kunta_______________________________________________________________
Tili, jolle lunastukset maksetaan:___________________________________________________
□ Merkitsijällä on tai on ollut yhteys Yhdysvaltoihin, esim. kansalaisuus, oleskelulupa,
postiosoite, määräävä omistus USA:han rekisteröidyssä yhteisössä tai muu sivulla 2 määritetty
sidos USA:han? (rasti ruutuun. Jos rastit ruudun, täytä yksityiskohdat sivulle 2 tai 4)
□ Olen tutustunut Erikoissijoitusrahasto HCP Focus; rahastoesitteeseen sekä sääntöihin ja
hyväksyn ne (rasti ruutuun)
□ HCP saa toimittaa kutsun osuudenhaltijoiden kokoukseen, ilmoittaa sääntömuutoksesta, tai
toimittaa muun ilmoituksen sähköistä viestintää käyttäen (rasti ruutuun)
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Yksityishenkilöt
Seuraavat kysytyt asiat perustuvat 1.8.2008 voimaan tulleeseen lakiin rahanpesun ja terrorismin
rahoittamisen estämiseksi ja selvittämiseksi.
Arvioidut ansio- ja pääomatulot vuodessa (brutto); □ alle 35 000 €, □ 35 000 € - 65 000 €, □
65 000 € - 100 000 €, □ yli 100 000 €
Arvio nettovarallisuudesta:______________________________ €
Merkintävarojen alkuperä; □ palkkatulo, □ säästöt, □ perintö, □ lahja, □ sijoitukset,
□ urheilutulo (mikäli merkitset urheilutuloa täytä alle työnantajasi yhteystiedot),
□ muu,
mikä?__________________________________________________________________________
Työnantajan yhteystiedot urheilutulon merkitsemistä varten (toimitathan kopion
lomakkeesta työnantajallesi):
Nimi: __________________________________________________________________________
Yhteystiedot:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
□ Teen merkinnän omasta puolestani
□ Teen merkinnän toisen tahon puolesta;
Nimi_______________________________ Henkilö- tai Y-tunnus_________________________
□ Sijoitustoiminnan tavoite on tuoton tavoittelu
□ Muu, mikä?
________________________________________________________________________________
Oletko ollut muualla kuin Suomessa poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai edellä mainitun
henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani?
□ En
□ Kyllä, tarkennus:
________________________________________________________________________________
Seuraavat kysytyt asiat perustuvat vuonna 2014 solmittuun verotietojen vaihtoa koskevaan
sopimukseen Suomen ja Yhdysvaltojen välillä (FATCA).
Merkitsijällä on tai on ollut jokin seuraavista siteistä tai liitännöistä Yhdysvaltoihin;
□ kansalaisuus,

□ palkkatulo

□ posti- tai muu osoite

□ syntymäpaikka

□ työ- tai oleskelulupa (Green Card)
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□ yli 25 % omistusosuus tai yli 25 % äänivaltaan oikeuttava omistusosuus USA:han
rekisteröidystä yhteisöstä
□ Muu, mikä?
__________________________________________________________________________
Paikka ja aika

Allekirjoitus

____________________________

______________________________________________

Yritykset ja yhteisöt
Seuraavat kysytyt asiat perustuvat 1.8.2008 voimaan tulleeseen lakiin rahanpesun ja terrorismin
rahoittamisen estämiseksi ja selvittämiseksi.
Yrityksen toimiala:
________________________________________________________________________________
Yrityksen taloudellinen asema (viimeksi vahvistettujen tilinpäätöstietojen mukaan):
liikevaihto: _______________________________€
tase:_____________________________________ €
oma pääoma:______________________________€
liikevoitto/tappio:__________________________€
Merkintävarojen alkuperä; □ yritystoiminnan tuotot, □ investoinnit,
□ Muu, mikä?
_____________________________________________________________________
□ Sijoitustoiminnan tavoite on tuoton tavoittelu
□ Muu, mikä?
________________________________________________________________________________
Yrityksen omistajat, joiden omistusosuus ja/tai äänioikeus ylittää 25%;
Nimi:_______________________________________, Hetu/Y-tunnus:__________________,
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osuus:__________%
Nimi:_______________________________________, Hetu/Y-tunnus:__________________,
osuus:__________%
Nimi:_______________________________________, Hetu/Y-tunnus:__________________,
osuus:__________%
Seuraavat kysytyt asiat perustuvat vuonna 2014 solmittuun verotietojen vaihtoa koskevaan
sopimukseen Suomen ja Yhdysvaltojen välillä (FATCA).
Merkitsevällä yhteisöllä on tai on ollut jokin seuraavista siteistä tai liitännöistä
Yhdysvaltoihin;
□ kotipaikka tai rekisteröintipaikka USA:ssa

□ verovelvollisuus USA:ssa

□ posti- tai muu osoite

□ syntymäpaikka

□ yhteisöllä on tai on ollut henkilöomistaja, tai sen määräysvaltatahoilla on
henkilöomistajia, joilla on yli 25 % omistusosuus/äänivalta ja joilla on tai ollut:
§
§
§
§
§
§
§

USA:n kansalaisuus
syntymäpaikka USA:ssa
verovelvollisuus USA:ssa
työ- tai oleskelulupa USA:ssa
posti tai muu osoite USA:ssa
puhelinnumero USA:ssa
muu merkittävä yhteys USA:han, mikä?

________________________________________________________________________________
□ muu merkittävä yhteys mikä?
________________________________________________________________________________
Paikka ja aika

Allekirjoitus

_____________________________

_____________________________________________

Helsinki Capital Partners Oy ▪ Y-tunnus: 2154336-2 ▪ www.helsinkicapitalpartners.fi ▪ Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Finland ▪ puh. 09 689 88 470 ▪
faksi 09 689 88 475 ▪

Merkintälomake 4/4

