
Kundkännedom - Juridiska personer 
Vid teckning i emissioner för belopp överstigande EUR 15 000, då tecknaren är en PEP 
(Politisk exponerad person) eller boende utanför EU/EES kräver lagstiftningen att frågor 
avseende kundkännedom besvaras. Kommer dessa uppgifter inte Aktieinvest tillhanda kan 
teckningen komma att anses ogiltig.

A. Uppgift om person och vilken emission som tecknas.

C. Signatur
Undertecknad är medveten om samt medger att: 
 Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse 

och administration av uppdraget. Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av 
erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten samarbetar med.

D. Var ska blanketten ska skickas:
                             

Ort och datum Underskrift 

Per post till:       
Aktieinvest FK AB
Emittentservice,  
SE-113 89 Stockholm 

eller, skannad per e-post till: 
emittentservice@aktieinvest.se 

Företagsnamn Org.nr. 

Emission som tecknas Datum för teckning 

B. Teckning över 15 000 EUR, PEP eller boende utanför EU/EES:
Om något av nedan inte är uppfyllt kan teckningsanmälan komma att anses ofullständig och därmed ogiltig.

1.

2. Vad är likvidens ursprung?

5. Har företaget koncerngemensamma företag, kunder eller leverantörer utanför EU/EES?

Vilken inriktning/typ av verksamhet har företaget du är ombud för?
Bygg/Anläggning/Infrastruktur
 Data/Teknik/IT
 Ekonomi/Finansiell verksamhet
 Fastigheter
Försäljning/Affärsutveckling
Hotell/Restaurang/Turism
Import/Export/Handel
Logistik/Transport
Tillverkning/Produktion
Förening/Stiftelse
Annat:
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Nej
Ja (ange bankens namn och land):

Överlikviditet
Försäljning av tillgångar
Sparande från annat institut
Annan än företaget
Annat:

3. Hur mycket omsätter företaget årligen?
Mindre än 500 000 SEK
500 001 - 1 000 000 SEK
1 000 001 - 5 000 000 SEK
Mer än 5 000 000 SEK

4. Kommer företagets pengar sättas in från en bank/kreditinstitut utanför EU? 

Nej
Ja (ange land):
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