Innløsning

E-post: kundeservice@skagenfondene.no
www.skagenfondene.no Telefaks: 51 86 37 00

Kundeservice hjelper deg » Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001, hverdager mellom kl 8–21 (fredag 8-17),
eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre kontorer.

A

Generell informasjon						

		

Fødselsnummer (11 siffer)/Organisasjonsnummer (9 siffer)*:

Navn*:

Adresse*:

Postnummer & Sted*:

Telefon dagtid*:

Mobiltelefon:

Vennligst bruk blokkbokstaver

E-post*:
SKAGEN-kontonummer:
* Obligatoriske felter

B

Jeg vil innløse andeler i SKAGEN Fondene
Aksjefond

Andeler

Beløp i NOK

SKAGEN Vekst A:

Kombinasjonsfond

Andeler

Beløp i NOK

Andeler

Beløp i NOK

SKAGEN Balanse 60/40:
Rentefond

SKAGEN Global A:
SKAGEN Kon-Tiki A:

SKAGEN Tellus A:

SKAGEN m² A:

SKAGEN Credit NOK:

SKAGEN Focus A:

SKAGEN Avkastning:
SKAGEN Høyrente:

Beløpet overføres til min bankkonto:
Beløpet reinvesteres i SKAGEN Høyrente

Blanketter som er mottatt før klokken 15.00 får dagens kurs forutsatt at nødvendig dokumentasjon er mottatt.
NB! » Innløsning av fondsandeler medfører skattemessig realisasjon. Ved innløsning fra mindreårig sin SKAGEN-konto må
begge verger signere.

Signering
Jeg bekrefter å ha gjort meg kjent med innholdet i aktuelle fonds nøkkelinformasjon for
investorer, SKAGENs alminnelige forretningsvilkår samt vilkår som fremgår av denne
blanketten (2 sider). Jeg gir med dette SKAGEN AS fullmakt til å gjøre nøkkelinformasjon
for investorer tilgjengelig for meg på sine nettsider. Nøkkelinformasjon for investorer
finner du her: www.skagenfondene.no/nokkelinformasjon

Dato:

Signatur:
Navn med blokkbokstaver:

Ferdig utfylt blankett sendes til: SKAGEN Fondene, Postboks 160, 4001 Stavanger
e-post: kundeservice@skagenfondene.no eller telefaks: 51 86 37 00

Husk legitimasjon »
Hvis du ikke har levert gyldig legitimasjon
tidligere, vennligst legg ved bekreftet
kopi av gyldig legitimasjon når du sender
oss blanketten. Organisasjoner/bedrifter
må levere bekreftet kopi av firmaattest
(ikke eldre enn 3 mnd) samt fullmakt,
dersom disposisjonsrett ikke fremgår av
firmaattest.
Slik gjør du
Bekreftet kopi kan gis av to myndige
personer eller bank, postkontor og offentlige etater. Kopi bekreftet av to myndige
personer skal inneholde de to personenes navn, fødselsdatoer, signaturer,
kontaktopplysninger samt dato/sted for
bekreftelsen.
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C

Innløsning

E-post: kundeservice@skagenfondene.no
www.skagenfondene.no Telefaks: 51 86 37 00

Kostnader

Generelt for fondene »
Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig
og belastes fondet kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes
fondet årlig.
Aksjefondet SKAGEN Vekst A »
Fast forvaltningsgodtgjørelse: 1 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis. Variabel
forvaltningsgodtgjørelse: Bedre verdiutvikling
enn 6 % p.a., beregnet daglig, fordeles 90/10
mellom andelseier og SKAGEN. Andelsklassen har høyvannsmerke. Variabel forvaltningsgodtgjørelse belastes/avregnes årlig.
Kontonummer: 9686.05.00555
Organisasjonsnummer: 879 876 052

Aksjefondet SKAGEN Focus A »
Fast forvaltningshonorar: 1,6 % p.a.
Variabelt forvaltningshonorar: Bedre/dårligere
verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, beregnet daglig, deles 90/10 mellom
andelseierne og forvaltningsselskapet. Samlet
belastet forvaltningshonorar utgjør maksimalt
3,2 % og minimum 0,8 % p.a.
Kontonummer: 9686.11.47514
Organisasjonsnummer: 915 294 294
Kombinasjonsfondet SKAGEN Balanse 60/40»
Du betaler kun forvaltningshonorar til de
underliggende fondene. Se avsnittene til
SKAGEN Vekst, SKAGEN Global, SKAGEN KonTiki, SKAGEN m², SKAGEN Avkastning, SKAGEN
Høyrente og SKAGEN Høyrente Institusjon på
denne siden.
Kontonummer: 9686 10 86000
Organisasjonsnummer: 993 630 691

Aksjefondet SKAGEN Global A »
Fast forvaltningshonorar: 1 % p.a. Variabelt
forvaltningshonorar: Bedre verdiutvikling i andelsverdien enn MSCI All Country (i NOK) målt
i prosent, fordeles 90/10 mellom andelseierne
og forvaltningsselskapet.
Kontonummer: 9686.05.07770
Organisasjonsnummer: 979 876 106

Obligasjonsfondet SKAGEN Tellus A »
Fast forvaltningshonorar: 0,8 % p.a.
Kontonummer: 9686.10.53900
Organisasjonsnummer: 990 009 651

Aksjefondet SKAGEN Kon-Tiki A »
Fast forvaltningshonorar: 2,0 % p.a.
Variabelt forvaltningshonorar: Bedre/
dårligere verdiutvikling i andelsverdien enn
MSCI Emerging Markets Index daily traded net
total return $ i NOK målt i prosent, deles 90/10
mellom andelseierne og forvaltningsselskapet.
Samlet belastet forvaltningshonorar utgjør
maksimalt 4 % og minimum 1 % p.a. 		
Kontonummer: 9686.10.20700
Organisasjonsnummer: 984 305 141

Obligasjonsfondet SKAGEN Avkastning »
Fast forvaltningshonorar: 0,5 % p.a.
Kontonummer: 9686.05.00660
Organisasjonsnummer: 979 876 084

Aksjefondet SKAGEN m² A »
Fast forvaltningshonorar: 1,5 % p.a.
Variabelt forvaltningshonorar: Bedre/dårligere
verdiutvikling i andelsverdien enn MSCI ACWI
Real Estate IMI i NOK målt i prosent, deles
90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Samlet belastet forvaltningshonorar
utgjør maksimalt 3 % og minimum 0.75 % p.a.
Kontonummer: 9686.11.22856
Organisasjonsnummer: 998 738 873

Obligasjonsfondet SKAGEN Credit NOK »
Fast forvaltningshonorar: 0,8 % p.a.
Kontonummer: 9686.09.05555
Organisasjonsnummer: 913 541 391

Personopplysninger »
SKAGEN foretar sammenstilling, lagring og utlevering av innsamlede og registrerte
personopplysninger. Formålet med denne
behandling er å drive verdipapirfondsforvaltning,
markedsføre verdipapirfond og oppfylle
opplysningsplikt i henhold til gjeldende regler,
f.eks. overfor ligningsmyndighetene. Kunden
bekrefter å ha lest og forstått informasjonen på
denne blanketten om SKAGENs behandling av
personopplysninger og samtykker med dette
til behandling som beskrevet på denne blankett
og på www.skagenfondene.no. Kunden gir alle
SKAGENs databehandlere, verdipapirregister,
partnerbanker og andre samarbeidspartnere
rett til innsyn i og tilsvarende behandling av
personopplysninger. Videre samtykker kunden
i at opplysningene kan benyttes i forbindelse
medelektronisk informasjon og markedsføring
av SKAGENs produkter og tjenester. SKAGENs
ansatte er underlagt taushetsplikt. Ved
henvendelse til Kundeservice kan Kunden be
om innsyn i registrerte personopplysninger,
samt kreve retting av feil.

Personlig rådgivning »
Alle kunder har tilgang til kostnadsfri personlig
rådgivning hos SKAGEN. Dersom du har hatt
rådgivning, vil du ha mottatt et skriftlig
investeringsforslag.

Pengemarkedsfondet SKAGEN Høyrente »
Fast forvaltningshonorar: 0,25 % p.a.
Kontonummer: 9686.05.09900
Organisasjonsnummer: 979 876 076
Pengemarkedsfondet SKAGEN Høyrente
Institusjon »
Minste tegningsbeløp er 5.000.000 NOK.
Fast forvaltningshonorar: 0,15 % p.a.
Kontonummer: 9686.10.27772
Organisasjonsnummer: 985 317 267

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen,
forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
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Det påløper ingen kostnader i forbindelse med
tegning eller innløsning av andeler til SKAGENs
fond. Ved overføring av andeler fra andre fond
kan det påløpe kostnader fra andre aktører.

