ÖVERFÖRING AV AKTIER TILL AKTIEINVEST
Fyll i, underteckna och skicka in överföringsuppdraget portofritt till Aktieinvest FK AB (“Aktieinvest”), Svarspost 110 394 300, 110 06
STOCKHOLM. Aktieinvest skickar uppdraget vidare till din bank/fondkommissionär där du har dina aktier.

ÖVERFÖRING FRÅN

A218B002

Namn

Personnummer

Bank/fondkommissionär

Depånummer/VP-kontonummer

ÖVERFÖRING TILL AKTIEINVEST
Ange om du vill överföra och avsluta depån/VP-kontot eller om du endast önskar överföra delar av innehavet till Aktieinvest.

1. Överföring och avslut
Härmed befullmäktigas Aktieinvest FK AB (Aktieinvest) att avsluta min depå/VP-konto hos ovan angiven bank/fondkommissionär. Samtliga aktier samt
likvida medel ska överföras till min depå hos Aktieinvest.

2. Endast överföring
Härmed befullmäktigas Aktieinvest FK AB (Aktieinvest) att överföra nedan angivna aktier från min depå /VP-konto hos angiven bank/fondkommissionär.
Namn

Personnummer

Fondkommissionär

Depånummer (om aktierna ska till en befintlig depå, i annat fall skriv “NY DEPÅ”)

Aktieinvest FK AB

AKTIER ATT ÖVERFÖRA*
OBS! Endast de aktier som finns i Aktieinvest sortiment kan överföras. Vilka aktier som ingår i vårt sortiment finns på www.aktieinvest.se eller innanför kundinloggningen om du redan är
kund.
Aktie
Antal
Aktie
Aktie
Antal
Antal

*Likvida medel insätts på bankkonto 3219-17 05 278 (Nordea) med kundens depånummer som referens.
Förekommer skuld på depån skall den regleras med kund då Aktieinvest FK AB ej kan lösa skulden.

KUNDENS UNDERSKRIFT
Om innehavaren är minderårig ska samtliga förmyndare skriva under. För dödsbon ska vidimerad kopia av registrerad bouppteckning bifogas.
Ort och datum

Underskrift kunden

ÖVERFÖRANDE INSTITUTS UNDERSKRIFT
Underskrift handläggare

Transportkonto hos VPC

AKTIEINVESTS UNDERSKRIFT
Aktieinvest intygar härmed att institutet, vid överföring av värdepapper till kunds egen ISK, kommer att redovisa överföringen som en avyttring i enlighet med 44 kap 8a § Inkomstskattelagen
(1999:1229).
Ort och datum

Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm. Tel: 08-5065 1700 Fax: 08-5065 1701
www.aktieinvest.se info@aktieinvest.se Org nr: 556072-2596

Underskrift Aktieinvest

BASAVTMSP 007_0217

Skicka uppgift om transportkonto där aktierna finns att hämta till faxnr. 08-5065 1701.
Ort och datum

