PEP - uppgifter om person i politiskt utsatt ställning
Vid teckning i emissioner för belopp överstigande EUR 15 000 kräver lagstiftningen att frågor avseende
PEP besvaras. Kommer dessa uppgifter inte Aktieinvest tillhanda kommer teckningen att anses ogiltig.
A. Uppgift om person och vilken emission som tecknas.
Namn

Personnummer

Emission som tecknas

Datum för teckning

B. Teckning över 15 000 EUR:
Om teckningen i enskilt belopp eller tillsammans med flera teckningsanmälningar i denna emission uppnår motsvarande 15 000 EUR
måste tecknaren:

Bifoga en verifierad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). För juridisk person ska en kopia
av registreringsbevis bifogas som styrker firmateckningen samt kopia på firmatecknarens ID-handling enligt ovan.

Besvara PEP frågor nedan.
Om något av ovan inte är uppfyllt kommer teckningsanmälan anses ofullständig och därmed ogiltig.

Politiskt Exponerad Person (PEP)*
1.

Är du eller har du de senaste 18 månaderna varit en PEP?
Nej

Ja

Om JA, var god ange din befattning: _______________________ och landet du har varit verksam i: _____________________
2.

Är du familjemedlem* eller känd medarbetare* till en person som är eller de senaste 18 månaderna har varit en PEP?
Nej

Ja

Om JA, ange din relation till den personen: _______________________, dennes befattning: _________________ samt det land
denne är/har varit verksam i: _____________________.
3.

Varifrån härrör kapitalet som du avser investera i?
Arv/Gåva
Sparande
Pension
Fastighetsförsäljning

Avkastning från investering
Försäkring
Lön eller annan inkomst
Annat, vänligen
specificera:______________________

*Befattningar som innebär att en person är en politiskt exponerad person (PEP): Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister,
parlamentsledamot, domare i högsta domstolen (konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå) vilkas beslut endast undantagsvis kan
överklagas, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank, ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i
försvarsmakten, person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, någon av ovanstående befattningar på internationell
nivå, ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO).
Närmaste familjemedlem betyder: make/maka, partner som enligt nationell lag likställs med make/maka, sambo enligt definitionen i Sambolagen
(2003:376), barn, barns make/partner eller förälder.
Känd medarbetare betyder: fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig
huvudman till en juridisk person tillsammans med en sådan person.

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.
Ort och datum

Underskrift

**Firmatecknare för juridisk person. Förmyndare för minderåriga.

D. Vart ska blanketten ska skickas:
Per post till:
Aktieinvest FK AB
Emittentservice,
Box 7415
SE-103 19 Stockholm

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

