
Köp av fondandelar (teckningsanmälan)                     

Personuppgifter 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
 Efternamn, förnamn / Firma / Juridisk person Personnr / Orgnr / Kundnr 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
 Utdelningsadress Postnr och Ort 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
 Land Medborgarskap (om annat än svenskt) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
 Skatterättslig hemvist land/länder Kontaktperson 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
 Telefon dagtid (inkl riktnr) Mobil E-postadress 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
 Bankkonto att användas vid försäljning av andelar (bankens namn, clearingnr och kontonr). Kontot ska vara andelsägarens eget. 

Fond och belopp 
Jag/Vi vill köpa andelar i följande fond/fonder: 

□ PriorNilsson Yield (ISIN SE0001008434), belopp (min SEK 500): ____________________________________________________  

□ PriorNilsson Idea A (ISIN SE0001599432), belopp (min SEK 500): ___________________________________________________  

□ PriorNilsson Sverige Aktiv A (ISIN SE0004636447), belopp (min SEK 100): ________________________________________  

□ PriorNilsson Realinvest A (ISIN SE0005189537), belopp (min SEK 100) ____________________________________________  

□ PriorNilsson Smart Global (ISIN SE0009580814), belopp (min SEK 100): ___________________________________________  

□ PriorNilsson Balans (ISIN 0013486073), belopp (min SEK 500): _____________________________________________________  
   
Anmälan samt likvid ska vara Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB (nedan Bolaget) tillhanda senast kl 14.00 den 
bankdag köpet ska ske. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl 13.00 är motsvarande tidsgräns kl 10.00 för fonderna 
PriorNilsson Yield, PriorNilsson Idea, PriorNilsson Balans, PriorNilsson Sverige Aktiv och PriorNilsson Smart Global. 
Anmälan är bindande.(Vid köp av B-andelsklasser kontakta oss för separat teckningsblankett.)  

Bankkonton och bankgiro 
Likviden sätts in på respektive fonds konto hos Swedbank AB alternativt på respektive fonds bankgiro enligt nedan: 

 Kontonr Swedbank IBAN Bankgironr 
PriorNilsson Yield  8901-1, 913 561 521-0  SE6980000890119135615210 5807-8866 
PriorNilsson Idea 8901-1, 913 561 560-8 SE9080000890119135615608 605-9190 
PriorNilsson Sverige Aktiv 8901-1, 923 702 757-9 SE5180000890119237027579 885-7898 
PriorNilsson Realinvest 8901-1, 934 467 735-7 SE3280000890119344677357 180-2289 
PriorNilsson Smart Global 8901-1, 964 708 193-5 SE1680000890119647081935 5184-9560 
PriorNilsson Balans 8901-1, 694 915 123-4 SE4680000890116949151234 5434-6911 
  Swedbanks SWIFT/BIC: SWEDSESS 

Ange alltid personnr / orgnr / kundnr som referens vid inbetalning.  
Avräkningsnota erhålles som bekräftelse på köp av andelar. 

Ny kund hos PriorNilsson 
☐  Jag är ny kund och bifogar en ifylld blankett ”Kundkännedom” enligt penningtvättslagen. Bolaget måste ha fått in en 
fullständig kundkännedomsblankett inkl obligatoriska bilagor för att köpanmälan ska anses som komplett. 
Vi skickar en bekräftelse när vi har registrerat dig som kund. När du fått bekräftelsen på att ditt kundkonto är öppnat kan du sätta 
in köplikviden på aktuellt fondkonto. 

Regelbundet köp av andelar (sparande) 
☐  Jag vill anmäla regelbundet köp av andelar och bifogar en ifylld blankett ”Anmälan om regelbundet köp av andelar”. 
Vid första överföringen måste vi få in både denna blankett för köp av andelar samt en blankett för regelbundet köp av andelar. 
Därefter räcker överföring av likvid med personnummer / kundnummer som referens.  
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Köp av fondandelar (teckningsanmälan), forts.         
 

Underskrift 
Jag/Vi har tagit del av, förstått och accepterat fondbestämmelserna för fonden/fonderna och informationen om fonden/fonderna 
som finns i faktablad och informationsbroschyr. Jag/Vi försäkrar att lämnade uppgifter av betydelse för beskattning m m är 
riktiga och förbinder mig/oss att vid förändringar av uppgifterna meddela dessa till Bolaget. Jag/Vi är införstådda med och 
samtycker till att Bolaget kommer att behandla mina/våra uppgifter (såväl av mig själv/oss själva lämnade uppgifter som 
sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning som krävs för att fullgöra detta avtal och för 
fullgörandet av Bolagets rättsliga skyldigheter. 
Bolagets behandling av kunduppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Bolaget är 
personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter. Bolaget samlar in personuppgifter, däribland förnamn, 
efternamn, e-postadress, personnummer, kundnummer, adress, kontaktuppgifter och uppgifter om bankkontonummer och IP-
nummer. Uppgifterna används av Bolaget för att kunna fullgöra detta avtal, för att bemöta dig som kund, för att följa rättsliga 
förpliktelser, för marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. När uppgifterna inte längre behövs för 
något av dessa ändamål kommer de att raderas. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen. 
Uppgifterna kan ligga till grund för att Bolaget, och i förekommande fall Bolagets samarbetspartners, ska kunna anpassa 
innehåll, annonser och erbjudanden. Personuppgifter kan lämnas ut till annat bolag inom Bolagets koncern samt till andra 
samarbetspartners när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal eller för att följa rättsliga skyldigheter. Personuppgifter lämnas 
ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Inga personuppgifter förs utanför EU/EES. 
Mer information om behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter finns i Bolagets Integritetspolicy som du 
finner på Bolagets hemsida: http://www.pnfonder.se/se/om-oss/integritetspolicy. Om du vill få integritetspolicy utskriven kan 
du fråga din rådgivare. Du kan mejla info@pnfonder.se, att: Lars-Ove Wijk, om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter. 
Jag/Vi är medveten om att investera i fonder alltid innebär ett risktagande. Vid fondsparande kan fondandelarnas värde såväl 
öka som minska och investerare kan förlora delar av det investerade kapitalet, däri ligger risken. 
Bolaget tillhandahåller ingen finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. 
Genom att underteckna denna teckningsanmälan bekräftas att jag/vi inte har uppdragit åt Bolaget att tillhandahålla sådan  
tjänst och inte heller kan erhålla sådan hos Bolaget.  

 __________________________________________________________________________________________________________________  
 Ort och datum  

 __________________________________________________________________________________________________________________  
 Namnteckning kund Namnförtydligande 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
 Namnteckning företrädare för juridisk person Namnförtydligande 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
 Namnteckning firmatecknare  Namnförtydligande 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
 Namnteckning firmatecknare  Namnförtydligande 

Vid förekomst av företrädare/vårnadshavare/förmyndare/god man/förvaltare eller liknande för fysisk person: 
För fondsparande till omyndiga krävs underskrift, namn och personnummer för samtliga vårdnadshavare/förmyndare/företrädare. 
För god man eller förvaltare ska även vidimerad kopia av bevis om ställföreträdarskap från Överförmyndarnämnden bifogas. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
 Namnteckning Namnförtydligande Personnr 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
 Namnteckning Namnförtydligande Personnr 

Anmälan skickas till: Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, Box 7136, 103 87 Stockholm 
Telefon 08-441 77 00/02   Fax 08-441 77 01   E-post info@pnfonder.se   Org.nr 556632-0841 

 
Blanketter och information finns på vår hemsida www.pnfonder.se, eller kontakta oss så skickar vi blanketterna till dig. 
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