
Köp- och säljorder
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UNDERSKRIFT

Underskrift

Namnförtydligande Ort och datum

FÖRMEDLARE

För- och efternamn Bolag

Strukturinvest Fondkommission (FK) AB | Org.nr: 556759-1721  
Säte: Göteborg | Stora Badhusgatan 18-20 | 411 21 Göteborg | Tel 031-68 82 90 | www.strukturinvest.se
Strukturinvest Fondkommission (FK) AB är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd att driva värdepappersrörelse  
och står under Finansinspektionens tillsyn.

Ifyllt affärsuppdrag skickas till backoffice@strukturinvest.se.

Notera att aktieorder skall vara Strukturinvest tillhanda senast två (2) timmar innan börsens stängning för exekvering, och endast är giltiga under inne- 
varande dag. Strukturinvest kommer att placera ordern så snart som möjligt i enlighet med Strukturinvest rutiner avseende denna typ av transaktioner.

Courtage utgår enligt gällande prislista som finns tillgänglig via www.strukturinvest.se

Köp/Sälj Värdepapper ISIN-kod Antal/Nominellt Belopp Ev. kurslimit

LIKVIDBELOPP EFTER FÖRSÄLJNING

Jag vill att likviden ska överföras till ett annat konto. Om inget konto anges utbetalas likviden till din depå hos Strukturinvest.

Kontonummer Bank

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden är Strukturinvest skyldigt att kategorisera sina kunder som Icke-professionell Kund, Professionell 
Kund eller som jämbördig motpart. Strukturinvest kommer att kategorisera dig som Icke-professionell Kund om inte annat särskilt avtalats skriftligen. 
Vid köp och försäljning av finansiella instrument som genomförs i samband med investeringsrådgivning ska din rådgivare utföra och dokumentera en 
lämplighetsprövning. Om köp sker utan föregående rådgivning ska din förmedlare genomföra och dokumentera en passandebedömning.

Mitt köp:  Sker efter att jag mottagit investeringsrådgivning  Har inte föregåtts av investeringsrådgivning

Denna blankett används för köp och försäljning av aktier, strukturerade placeringar och andra värdepapper (ej fonder).

KUNDUPPGIFTER

Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Företag (fullständigt namn) Person-/organisationsnummer Depånummer

Postadress / Folkbokföringsadress Telefonnummer (Land utom Sverige)

Postnr Ort Epost

 Kunden samtycker till att Bolaget tillhandahåller information  via e-post till ovan angiven e-postadress
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