BEGÄRAN FÖRSÄLJNING/INLÖSEN FONDANDELAR

(ISIN: SE0011750967) Consensus Sverige Select, andelsklass A: >10.000 SEK
(ISIN: SE0011750975) Consensus Sverige Select, andelsklass B >5 MSEK:
(ISIN: SE0011750983) Consensus Svergie Select, andelsklass C, >10.000 SEK, utdelande:
(ISIN: SE0011750991) Consensus Sverige Select, andelsklass D, utdelande >5 MSEK:



Hela innehavet

Procent av innehav (%)

Antal andelar

VÄNLIGEN FYLL I MED VERSALER!

(100%)
*Förnamn

*pers nr/org nr

*Efternamn/Firma (fullständigt bolagsnamn)

E-postadress

*Land (skatterättslig hemvist)

*Födelseort

*Födelseland

*Telefon, dagtid (inkl riktnr)

Fax (inkl riktnr)

*Taxpayer Identification Number (TIN) (för personer skattskyldiga utanför Sverige)

*Bank/BIC

*Bankkonto inkl clearingnummer

*Kontohavare
*Obligatorisk uppgift

Begäran om inlösen skall vara skriftlig och undertecknad av andelsägaren. Begäran om inlösen ska vara Bolaget tillhanda senast den näst sista
bankdagen i månaden före kl. 11.00 för att kunna genomföras under samma månad. Inlösenlikvid skall betalas till av andelsägaren angivet
bankkonto senast fem (5) bankdagar efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts och publicerats på Bolagets hemsida, under förutsättning
att likvida medel finns tillgängliga i fonden.
Avräkningsnota erhålles i samband med utbetalning av inlösenlikvid.
Härmed ges Consensus Asset Management AB i uppdrag att kontrollera att jag/vi innehar ovanstående konto och jag/vi ger härigenom
ovanstående bank tillåtelse att, till Consensus Asset Management AB, bekräfta sådan uppgift samt tillåtelse för Consensus Asset Management AB
att tillställa banken en kopia av denna handling.
Jag/Vi är medveten/medvetna om att utbetalning endast sker till ändrat kontonummer om jag/vi är kontohavare.
Skicka blanketten till: e-post: info@consensusam.se eller fax: +46 31 745 50 99.

Observera!
För juridiska personer ska aktuellt registreringsbevis (dock aldrig
äldre än sex månader) samt vidimerad kopia av god kvalitet av
giltig identitetshandling för behöriga firmatecknare bifogas.
För privatersoner ska en vidimerad kopia av god kvalitet av giltig
identitetshandling bifogas.
Privatpersoner som vill ändra bankkonto för utbetalning måste bifoga
kontoutdrag från banken som styrker att andelsägaren är kontohavare.
Härtill måste personer som inte är folkbokförda i Sverige bilägga två så
kallade utility bills, det vill säga el-, teleräkning eller liknande, som
styrker andelsägarens adress. Kopiorna måste vara vidimerade.
Ändringen sker först när vi verifierat det nya kontot.

Consensus Asset Management AB
Krokslätts Parkgata 4
431 68 Mölndal
+ 46 31 745 50 00

..................................................................................................................................................................
Ort/datum

..................................................................................................................................................................
Underskrift/(firmatecknare)

..................................................................................................................................................................
Namnförtydligande

