OMBUDSFULLMAKT
Fyll i, underteckna och skicka in till blanketten i original till Aktieinvest FK AB (“Aktieinvest”), 113 89 STOCKHOLM.
Bifoga vidimerad kopia på id-handling, t ex pass eller körkort för ombudet/fullmaktstagaren.
Om det saknas kan vi inte registrera fullmakten.

Depånummer

DEPÅÄGARE/KONTAKTPERSON*
Namn

Personnummer

OMBUDET/FULLMAKTSTAGAREN
Namn

Personnummer

Postadress (gata)

E-post adress

Postnr och ort

Telefon kväll (inkl. riktnr.)

Telefon dag (inkl. riktnr.)

Ombudets underskrift

FULLMAKT
Denna fullmakt förvaras i original hos Aktieinvest FK AB (556072-2596). Fullmakten gäller tills den skriftligen återkallas hos Aktieinvest FK AB och gäller endast
för ovan angiven depå.

Härmed ger jag/vi ovan angivet ombud fullmakt att för min/vår räkning:
1. Erhålla uppgift om min/vår kontoställning och depåinnehav hos bolaget;
2. Förvärva, avyttra och eljest förfoga över värdepapper, likvida medel och andra rättigheter;
3. Ta emot och kvittera likvida medel, värdepapper och annat som kan tillkomma mig/oss hos bolaget;
4. Utkvittera lösenord för handel via Internet.
Ombudet får ej sätta annan i sitt ställe och ombudets befogenheter sträcker sig inte längre än vad som föreskrivits i Aktieinvests vid var tid gällande Allmänna
villkor för depå och handel samt Aktieinvest FK ABs regelverk. Endast en fullmakt per depå kan registreras.
Notor via post till ombudet, avgiftsbelagt. (Avräkningsnotor finns att tillgå på Internetdepån för ombudet.)

UNDERSKRIFT DEPÅÄGARE/KONTAKTPERSON* (för minderårig, förmyndare 1**)
Namn

Personnummer

Telefon dag (inkl. riktnr.)

E-post adress

Underskrift

Namnförtydligande

UNDERSKRIFT (för minderårig, förmyndare 2)
Namn

Personnummer

E-post adress

Underskrift

Namnförtydligande

*Vid samägd depå anges kontaktpersonen som depåägare. Vid fler än två depåägare kontakta Aktieinvest.
**För ensam förmyndare krävs kopia av personbevis från Skatteverket, som styrker detta.

Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? Vi hjälper dig gärna - kontakta Kundservice på telefon 08-5065 1700!

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

FMKT 005 1310

Telefon dag (inkl. riktnr.)

