
 

TECKNINGS-/TILLÄGGSANMÄLAN CARLSSON NOREN MACRO FUND   
Efternamn/Firma (fullständigt namn)                                                                       

Förnamn                                                                         Person-/organisationsnummer 

Utdelningsadress (gata, box e dyl.)                                     Kontaktperson 

Postnummer              Ortnamn                                Land (utom Sverige)          Annat än svenskt medborgarskap 

Telefon (inkl. riktnummer) dagtid         kvällstid                      E-mail 

Mantalsskrivningsadress (om annan än ovan)                            Land (skatterättslig hemvist) 

Förmyndare, namn (i förkommande fall)                                    Personnr 

Medborgarskap (om annat än svenskt)                                                   

 

Belopp (SEK)                                                                                                                                                                                  

Bankkonto inkl clearingnummer vid insättning 

Bankkonto inkl clearingnummer vid ev utdelning och inlösen 

 
ANMÄLAN 

För teckning i Carlsson Norén Macro Fund (”Fonden”) skall denna skriftliga anmälan inlämnas till Carlsson Norén 
Asset Management AB på adress nedan eller via mail senast sista bankdagen före månadsskifte. Anmälan är 
bindande. Juridisk person skall bifoga registreringsbevis (ej äldre än sex månader). Privatpersoner och 
representanter för juridiska personer skall bifoga kopia på giltig ID-handling.  
 

TECKNINGSBELOPP 
För insättningar skall teckningsbeloppet (vid första insättning minst SEK 250 000) vara tillgängligt på Fondens 
konto senast sista bankdagen före månadsskifte. Var god ange avsändare och person- eller 
organisationsnummer vid insättning. Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet 
fastställts.  
 

FONDENS TECKNINGSKONTO 
SEB 5565-10 418 34 

 
 
Underskrifter 
Jag/vi försäkrar att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om 
upplysningsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder mig/oss att utan dröjsmål till Carlsson Norén Asset 
Management AB anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. flyttning utomlands samt namn- och 
adressändring. Jag/vi har tagit del av Fondens fondbestämmelser, det faktablad som tillhandahållits av Carlsson 
Norén Asset Management AB, Informationsbroschyr, Allmän information om intressekonflikter och incitament 
samt Carlsson Norén Asset Management AB:s riktlinjer för bästa möjliga resultat vid utförande av 

portföljtransaktioner och bästa möjliga resultat vid placering av order (materialet återfinns på bolagets hemsida 
under köp/inlösen).  
 
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 bolaget, viket 
är den risk en investerare tar. 
 
Jag/vi bekräftar att jag är medveten om att Carlsson Norén Asset Management AB inte tillhandahåller finansiell 
rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter.  
 
Ort, datum    Underskrift 
 
 

 

Carlsson Noren Asset Management AB 
Krokslätts Parkgata 4 
431 68 Mölndal, Sweden 

Tel +46 31 28 07 01 
Fax: +46 31 28 36 57 

Web: www.carlssonnoren.se
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