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Innløsningsblankett
For salg av andeler i Alfred Berg og BNP fond
Generell kunde informasjon
Navn:
Personnr./Org.nr:
Adresse:
E-Mail:
Bankkontonummer for utbetaling:

Postnr. og Sted:
VPS konto:

Selg alle mine fond:
Ved salg av enkel fond vennligst velg fond og oppgi salgsbeløp eller antall andeler:
Fond

Beløp

Andeler

SIGNATUR
Undertegnede samtykker til informasjonsdeling innenfor konsernet (Alfred Berg og BNP Paribas konsernet). Undertegnede
bekrefter å ha gjort seg kjent med de opplysningene som fremkommer i det/de valgte fonds nøkkelinformasjon, prospekter og
vedtekter. Undertegnede er myndig, har nødvendig signaturrett og bekrefter at de opplysninger som er gitt i denne
innløsningsblankett er korrekte. Undertegnede bekrefter at transaksjonen utføres på vegne av seg selv.

Sted og dato

Underskrift:

Angrerett
I henhold til angrerettloven av 21. desember 2000 gjelder ikke angrerett ved salg av andeler i verdipapirfond.

Kursfastsettelse
Det fastsettes kurser i fondene hver ettermiddag. Innløsning av andeler skjer alltid til ukjent kurs. Ved innløsning av andeler blir kursdato
satt til den dagen vi mottar skriftlig ordre, forutsatt at ordren er mottatt innen fondets fastsatte skjæringstidspunkter og Alfred Berg
Kapitalforvaltning har de nødvendige opplysninger for å gjennomføre salget.

Ansvarsbegrensning
Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen,
forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i.
Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller
helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres at den er korrekt eller
komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkt dette, og skal
ikke videreformidles, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra Alfred Berg.

Personopplysninger
Alfred Berg behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven. Ansatte i Alfred
Berg er underlagt taushetsplikt. Ved henvendelse til forvaltningsselskapet kan andelseierne be om innsyn i registrerte opplysninger, samt
kreve retting av feil.
Nøkkelinformasjon, prospekter og vedtekter er tilgjengelig på www.alfredberg.no
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