Välkommen som andelsägare till Specialplaceringsfonden HCP Quant. Var god och bekanta
dig med det förenklade fondprospektet och fondens regler före teckningen.
Vi ber er fylla i, underteckna samt skicka denna blankett till adressen nedan senast två bankdagar
före teckningsdagen. Ifall ni är en ny klient ber vi er bifoga en kopia av ett identitetsbevis.
Minimiteckningen är 5´000 €. Teckningssumman bör vara på teckningskontot senast på kvartalets
sista bankdag klockan 16.00. Betalningens mottagare är ”HCP Quant”. I betalningens
meddelandefält antecknas tecknarens personkod eller FO-nummer. Teckningar av fondandelar görs
till värdet på kvartalets sista bankdag. Från den placerade summan dras av teckningsprovisionen
enligt den ikraftvarande prislistan. (Information om teckningsprovisionens storlek finns att få från
HCP:s kontor och från faktabladet).
Teckningsblankett
Tecknad fond: Specialplaceringsfonden HCP Quant
Serie: Tillväxtandelar
Teckningssumma ____________________________€
Fondens teckningskonto: IBAN: FI9833010001142215
BIC/SWIFT: ESSEFIHX
Tecknarens uppgifter:
Namn:__________________________ Personkod / FO -nummer__________________
Adress: _________________________ Postnummer och -ort:_____________________
Telefon:_________________________ Epost:__________________________________
Kontot för betalningen av inlösningar:_______________________________________
□ Tecknaren har eller har haft en förbindelse till USA, för exempel nationalitet,
uppehållstillstånd, postadress, bestämmande ägodel i ett samfund registrerat i USA eller någon
annan förbindelse definierat på sida 2? (kryss i rutan, fyll i detaljerna på sida 2 eller 4)
□ Jag har bekantat mig med HCP Quant faktablad och regler och jag godkänner dem (kryss i
rutan)
□ HCP får leverera inbjudan till andelsägarnas möte, meddelan om ändring av reglerna, eller
annat meddelande elektroniskt (kryss i rutan)
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Privatpersoner
Frågorna nedan hänför sig till lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och
finansiering av terrorism som trädde ikraft 1.8.2008.
Uppskattning av förvärvs- och kapitalinkomster per år (brutto); □ under 35 000 €, □ 35 000 €
-, 65 000 €, □ 65 000 € -, 100 000 €, □ över 100 000 €
Uppskattning av nettoförmögenhet:_____________________ €
Teckningstillgångarnas ursprung; □ löneinkomst, □ besparingar, □ arv, □ gåva, □ placeringar,
□ annat, vad?__________________________________________________________
□ Jag gör teckningen för egen del
□ Jag gör teckningen för annans del;
namn__________________________, personkod eller FO-nummer_______________________
□ Placeringens målsättning är att göra ekonomisk vinst
□ Annat, vad? __________________________________________________________

Har du varit en utanför Finland bosatt politiskt utsatt person eller en sådan persons
familjemedlem eller nära medarbetare?
□ Nej
□ Ja, beskrivning: _______________________________________________________
Följande frågor är baserade på kontraktet gällande upplåtandet av skatteinformation mellan
Finland och USA som kommit i kraft 2014 (FATCA).
Tecknaren har eller har haft någon av följande band eller förbindelser till USA;
□ nationalitet

□ löneinkomst

□ post- eller annan adress

□ jobb- eller uppehållstillstånd (Green Card)
□ födelseort

□ en över 25 % ägodel eller en ägodel som berättigar till över 25 % av rösträtterna i ett
samfund registrerad i USA
□ Annat, vad?
Tid och plats

Underteckning

___________________________

_______________________________________________
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Företag och samfund
Frågorna nedan hänför sig till lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och
finansiering av terrorism som trädde ikraft 1.8.2008.
Bransch:_____________________________________________________________________
Ekonomisk ställning (baserat på senast fastställda bokslut):
omsättning:________________________€, balans:___________________________€
eget kapital:________________________€, vinst / förlust:_____________________€
Tillgångarnas ursprung; □ företagsverksamhet, □ placeringar,
□ annat, vad?_________________________________________________________________

□ Placeringsverksamhetens målsättning är ekonomisk vinst
□ annat, vad?_________________________________________________________________
Ägare vilkas andel och / eller rösträtt överskrider 25%;
Namn:___________________________, personkod / FO-nummer:___________, andel:_____%
Namn:___________________________, personkod / FO-nummer:___________, andel:_____%
Namn:___________________________, personkod / FO-nummer:___________, andel:_____%
Följande frågor är baserade på kontraktet gällande upplåtandet av skatteinformation mellan
Finland och USA som kommit i kraft 2014 (FATCA).
Tecknande samfundet har eller har haft någon av följande band eller förbindelser till USA;
□ hemort eller registrerad i USA

□ skatteskyldig till USA

□ post- eller annan adress

□ födelseort

□ samfundet har eller har haft, en privat person som ägare eller någon av samfundets
kontrollerande kretsar som har, mer än 25 % av ägande eller rösträtten har eller har haft
någon av följande:
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USA medborgare
födelseort i USA
skatteskyldig till USA
jobb- eller uppehållstillstånd i USA
post eller annan adress i USA
telefonnummer i USA
annan signifikant förbindelse till USA, vad?

________________________________________________________________________________
□ annan signifikant förbindelse, vad?

Tid och plats

Underteckning

_____________________________

____________________________________

Helsinki Capital Partners Ab ▪ FO-nummer: 2154336-2 ▪ www.helsinkicapitalpartners.fi ▪ Tallbergsgatan 1 C 136, 00180 Helsingfors Finland ▪ tel. 09 689
88 470 ▪ fax 09 689 88 475 ▪

Teckningsblankett 4/4

