
(fysisk person)

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

Investering önskas i: 

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

 

Undertecknad är medveten om och medger att anmälan är bindande 

Kunduppgifter
Organisationsnummer/Personnummer Firma/Namn 

Postadress Postnummer Ort 

E-post Telefon 

Ort och Datum Underskrift 

Jag/Vi bekräftar att fondfaktablad (KIID) mottagits samt att information om var fondbestämmelser, marknadsföringmaterial, fondbroschyr mm 
återfinnes. Denna information återfinns på Consensus hemsida: http://www.consensusam.se/fonder/consensus-smabolag/

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att lämnas utan beaktande 


(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: 

 

____________________ SEK 

____________________ SEK 

____________________ SEK 

____________________ SEK

Kategorisering/Passandebedömning 

Taxpayer Identification Number (TIN) (för personer som skattar utanför Sverige

Placeringshorisont

   <1 år     1–3 år     >3 år

De pengar som är tänkta att placeras kommer från

   lön      pension     sparande    arv    gåva 

   fastighetsförsäljning    företagsförsäljning

   annat, nämligen .........................................................................................

Förs pengarna som är tänkta att placeras över från annat land än Sverige?

   Ja   Nej, Om ja nämligen ......................................................................

Sker investeringen för egen räkning?

  Ja     Nej  (ange för vems räkning)

.............................................................................................................................

Kan du anses vara skattskyldig i annat land än Sverige?

   Ja   Nej Om ja, vänligen ange land och TIN 
 (Tax Identification Number) nedan i formuläret

Är du en person i politiskt utsatt ställning?

   Ja   Nej

Är du en familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt 

utsatt ställning?

   Ja   Nej

Teckningsanmälan

Investerat Belopp 
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