
Teckningsanmälan 

Consensus Asset Management 
Krokslätts Parkgata 4 
431 68 Mölndal 
Fax: 031-745 50 99 
E-post: teckningsanmalan@consensusam.se 

Jag önskar investera i: 

Investerat Belopp 

Consensus  Småbolag, andelsklass 
A: (ISIN: SE0008679971) 

SEK 

För att kunna registrera dig som kund behöver vi ta emot denna teckningsblankett. Innan du blir kund bör du ta del av information om våra 
fonder. Informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser kan du hitta på vår hemsida www.consensusam.se. När du har registrerats 
som kund skickar vi en bekräftelse till din folkbokföringsadress.  

Betalning för tilldelade fondandelar sker till Consensus klientmedelskonto i Swedbank 8105-9  933 356 795-7 (SEK), ange 
personnummer/orgnummer som referens.  

Kategorisering och passandebedömning 

☐ Ni har utbildning och/eller har haft ett yrke som är relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med finansiella instrument 
och hur marknaden för finansiella instrument fungerar. 

☒ Ni har handlat med liknande produkter och/eller andra finansiella instrument vid två eller flera tillfällen där eventuell avkastning har varit 
kopplad till utvecklingen på underliggande tillgångar i form av aktier, fonder, valutor, krediter eller råvaror. 

 Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att lämnas utan beaktande 

 Undertecknad är medveten om och medger att anmälan är bindande 

 Undertecknad har självständigt tagit del av bilagan ”viktig information” och förstått villkoren samt fattat beslut att investera i 
produkten/produkterna 

Namn och adressuppgifter
Organisationsnummer/Personnummer Firma/Namn 

Postadress Postnummer Ort 

E-post Telefon 

Ort och Datum Underskrift 
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