Fondi osakute tellimise vorm – FB Income Fund
Investor
Nimi ja perekonnanimi: ____________________________________________________________________________
Kontaktisik: _____________________________________________________________________________________
Tel: ____________________________________________________________________________________________
Kinnitus saata aadressile: __________________________________________________________________________
Fax: ___________________________________________

E-mail: ________________________________________

Panga andmed
Investori pank fondi osakute hoidmiseks: ______________________________________________________________
Arvelduskonto number: ____________________________

Väärtpaberikonto number:_________________________

Investeerigu valik
Tehingu tüüp:

Ost

Müük
Kogus näidata

Fondi nimi

ISIN

Valuuta

FB Income Fund

EE3500110202

EUR

FB Income Fund

EE3500110210

USD

Valuutas

või

Osakutes

Investeering Fondi võib Osakuomanikule tuua nii kasumit kui ka kahjumit, investeeringu väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. Investeering Fondi on alati seotud teatud riskidega, mis realiseerumisel võivad vähendada investeeringu väärtust. Fondi eelmiste perioodide
tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide
saavutamise kohta. Osakuomanikul tuleb arvestada, et Fondi vara võib täies ulatuses investeerida võlaväärtpaberitesse, mis olemuselt
on mittelikviidsed ja mistõttu kaasneb kõrge krediidirisk ja likviidsusrisk, seega on Osakute omandamisel tegemist kõrge riskitasemega
investeeringuga.

Fondi rekvisiidid
Tehingu vastaspool:

FB Income Fund

Pank:

SWEDBANK SWIFT code: HABAEE2X

Märkimiskonto:

EE842200221060725971 (EUR), EE792200221060730814 (USD)

Tehingu koht:

SWEDBANK

Investori kinnitus
Käesolevaga investor kinnitab, et ta on kutseline investor või vastab vähemalt kahele järgmistest tingimustest:
1) tema alginvesteeringu minimaalne suurus on E osakute puhul vähemalt 50 000 EUR ja S osakute puhul vähemalt 50 000 USD ning
ta kirjalikult kinnitab, et tal on piisavad teadmised investeerimisest, sellega seotud riskidest ja riskikapitalifondi erilisest riskitasemest;
2) ta töötab või on töötanud vähemalt ühe aasta finantsvaldkonnas ametikohal, mis nõuab teadmisi väärtpaberitesse investeerimise
kohta;
3) ta on eelmise nelja kvartali jooksul teinud väärtpaberiturul keskmiselt vähemalt viis olulises mahus tehingut kvartalis;
4) tema väärtpaberiportfelli maht ületab 100 000 EUR.
Käesoleva allkirjaga investor kinnitab, et on tutvunud Fondi tingimustega ning on nendega nõus.

Allkiri
Nimi ja perekonnanimi: __________________________

Kuupäev: ______________________

Palun saatke meile täidetud vorm, Teile sobival viisil (postiga, faksiga, e-mailiga), allpooll näidatud aadressile.

FB ASSET MANAGEMENT AS
Tartu mnt 16-35,
10117 Tallinn, Estonia
Tel.: +372 881 0300
Faks: +372 881 0303
E-mail: info@fbassets.eu

Luminor Bank AS
Liivalaia 45/47,10145 Tallinn
IBAN EE801700017003372391 EUR
IBAN EE171700017003717778 USD
BIC: NDEAEE2X

SWEDBANK
Liivalaia 8,15040 Tallinn
IBAN EE182200221060715907
BIC: HABAEE2X

