ANMÄLAN OM GÅVOMOTTAGARE AV
AKTIEUTDELNINGAR I SVENSKA AKTIER
Endast gåva av kontant utdelning till svenskt skattesubjekt. Gåvan kan även registreras via din Internetdepå. Fyll i, underteckna och skicka in blanketten till
Aktieinvest FK AB, Svarspost 202 032 25, 110 07 Stockholm. Det går även att anmäla gåva av utdelningar på Internetdepån.

Nyanmälan/tilläggsanmälan

Anmälan om ändring av mottagare

Anmälan om avregistrering

GIVARE (DEPÅÄGARE)
Depånummer

Personnummer

För- och efternamn

GÅVOMOTTAGARE/RÄTTIGHETSHAVARE1
Följande mottagare av aktieutdelningarna är möjlig: Amnesty International, Astma & Allergiförbundet, Barncancerfonden, Blomsterfonden, Cancerfonden,
Naturskyddsföreningen, Rädda Barnen, Röda korset, SOS Barnbyar, Unicef Sverige och Världsnaturfonden.
Välj något av nedanstående alternativ (1,2 eller 3)
1. Jag vill att alla utdelningar, från skattesubjekt i Sverige på min depå fr.o.m. nedandstående datum, ska sättas till till mottagaren ________________________.
2. Jag vill att utdelningarna, från skattesubjekt i Sverige fr.o.m. nedanstående datum, ska sättas in till följande mottagare: (specificera aktie och mottagare
här nedan.)
3. Avregistrering av samtliga tidigare gåvomottagare fr.o.m. nedanstående datum.
Aktie

Aktie

Mottagare

Mottagare

GÅVOFÖRKLARING
Kontant utdelning enligt mitt val ovan på angiven depå överlämnas som gåva till gåvomottagaren. Förhållandet gäller tills vidare och fram till dess att Aktieinvest
mottagit och registrerat en skriftlig återkallelse, alt. depåägaren själv gör ändringen via Internetdepån.

RÄTTIGHETENS OMFATTNING1
Rättigheten omfattar kontant utdelning i samtliga ovan nämnda aktieslag, (som är skattesubjekt i Sverige) fr.o.m. nedanstående datum. I de fall andra aktieslag
inköps vid senare tillfällen måste anmälan om gåva av utdelning i dessa aktieslag göras. Om innehavaren avlider påverkar det inte den rätt som tillkommer rättighetshavaren/gåvomottagaren. Behövrig företrädare för dödsboet kan återkalla framtida rättighetsöverlåtelser genom att göra en anmälan om avregistrering.

UNDERSKRIFT GÅVOGIVAREN/DEPÅÄGAREN
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är riktiga och att ändring utan dröjsmål kommer att anmälas till Aktieinvest. Vidare godkänns nedanstående villkor.
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

1Rättigheten av utdelningsgåvan träder i kraft när Aktieinvest registrerat rättigheten på givarens depå, alternativt när givaren registrerat gåvan via Internetdepån.
Anmälan måste kommit Aktieinvest tillhanda senast dagen före avstämningsdagen och gäller när den blivit registrerad på depån ovan.
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VILLKOR
A. Om ett bolag beslutar om att samtidigt dela ut värdepapper och kontanter kan depåägaren/givaren bli skattskyldig för hela utdelningen, dvs. även för den kontanta
utdelning som skänkts bort.
B. Behandling av personuppgifter. Gåvogivaren är införstådd med att denna anmälan innebär att Aktieinvest kan komma att överföra uppgifter om givaren till gåvomottagaren och att gåvomottaaren bland annat kan komma att ta kontakt med givaren för ändamål som avser direkt marknadsföring. Om givaren inte önskar detta
får givaren anmäla detta till gåvomottagaren enligt gåvomottagarens rutiner. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med administration av depån fås av Aktieinvest.
C. Depåägaren uppmärksammas om att Aktieinvest inte kan garantera att denna registrering innebär skattefrihet för kontohavaren/gåvogivaren.
D. På kontobeskedet kommer utdelningen att redovisas som 0 kr. Det kommer ej att dras någon skatt innan utdelningslikviden sätts in till gåvomottagaren/rättighetshavaren.

