Ordreblanket
Ordreblanket til brug ved køb af andele i Kapitalforeningen BLS Invest (for minimum 500.000 kr.)
Undertegnede ønsker at købe følgende andele i Kapitalforeningen BLS Invest:
BLS Invest Danske Aktier KL (ISIN DK0060188902):

Antal stk. _______

eller for beløb ___________________

kr. (franko)

BLS Invest Globale Aktier KL (ISIN DK0060189041):

Antal stk. _______

eller for beløb ___________________

kr. (franko)

BLS Invest Globale Aktier Akk. (ISIN DK0060560167):

Antal stk. _______

eller for beløb ___________________

kr. (franko)

Investor
Navn

_________________________________________________________________________________

Adresse

_________________________________________________________________________________

Postnr. og by

_________________________________________________________________________________

Nationalitet

______________________ Ved dobbeltnationalitet, oplys hvilket land _______________________

Har du skattemæssigt hjemsted i andre lande end Danmark?
Hvis ja, oplys skatteydernummer

JA:

NEJ:

_________________________________________________________________________

CPR/CVR nr.

______________________ LEI-kode ________________________________________________

Telefon

______________________

E-mail ________________________________________________

Betaling

Depot

Beløbet ønskes hævet på min konto

Andele ønskes indlagt i mit depot

Pengeinstitut

Pengeinstitut __________________________________

____________________________________

Reg. nr. __________ Kontonr. ________________________

VP-depotnr.

__________________________________

Kontaktperson ____________________________________
Telefonnummer ___________________________________
E-mail

Pension:

Frie midler/Selskab:

__________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
Jeg giver hermed BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S tilladelse til at tilmelde købte andele
til automatisk geninvestering af evt. udbytter til indre værdi gennem VP.

JA:

NEJ:

Jeg giver hermed BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S tilladelse til at sende markedsføringsNEJ:
JA:
materiale, herunder nyhedsbreve, pr. e-mail og/eller brev til undertegnede.
_________________________________________________________________________________________________________________
Hensigtsmæssighedstest
Som investor vil du af BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S (”BLS Capital”) blive kategoriseret som detailkunde i relation til udførelsen af
denne ordre, som du afgiver uopfordret og uden forudgående investeringsrådgivning. BLS Capital er ikke forpligtiget til at yde
investeringsrådgivning vedrørende dette produkt, men skal som udgangspunkt vurdere, om dette produkt er hensigtsmæssigt for dig. Det
indebærer en vurdering af, om du har den nødvendige erfaring og det nødvendige kendskab til de risici, der er forbundet med dette produkt.
Hvis BLS Capital vurderer, at dette produkt ikke er hensigtsmæssigt for dig, vil du blive informeret herom.
Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?
 Folkeskole
 Gymnasial uddannelse
 Kortere videregående uddannelse
 Længere videregående uddannelse

Har du erfaring med at arbejde i en stilling, der kræver viden om
finansielle investeringer?
 Ja
 Nej

Hvordan vurderer du din erfaring med finansielle investeringer?
 Ingen
 Lille
 Mellem
 Stor

Har du tidligere investeret i kapitalforeninger?
 Ja
 Nej

Hvad er dit gennemsnitlige antal af investeringer i kapitalforeninger
pr. år:
0
 1-10
 11-20
 Over 20

Er du bevidst om, at der ved investering i kapitalforeninger er
risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist?
 Ja
 Nej

________________________________________________________________________________________________________________
Krav om legitimation og advisering af pengeinstitut
Du skal fremsende kopi af gyldig billedlegitimation samt dokumentation for bopæl. Som gyldig billedlegitimation accepteres kopi af kørekort
eller pas. Som dokumentation for bopæl accepteres kopi af sundhedskort. For selskaber skal selskabsrapport fra Erhvervsstyrelsen vedlægges
samt dokumentation for reelle ejere. BLS Capital forbeholder sig ret til at indhente yderligere legitimation. Ved din underskrift af nærværende
ordreblanket accepterer du, at BLS Capital kan kontakte dit pengeinstitut for at gennemføre og afvikle ordren.
_________________________________________________________________________________________________________________
Legal Entity Identifier (LEI)
Kapitalforeningen BLS Invest - 549300R13XYHFZ20NX62
Kapitalforeningen BLS Invest - Danske Aktier KL - 549300YDULP5YFE2QI08
Kapitalforeningen BLS Invest - Globale Aktier KL - 549300VJOROICE70HY67
Kapitalforeningen BLS Invest - Globale Aktier Akk. - 549300VRVLLYT5OBL236
_________________________________________________________________________________________________________________
Vilkår for udførelse af denne ordre
Ved din underskrift af nærværende ordreblanket giver du BLS Capital fuldmagt til at gennemføre denne ordre, og du accepterer BLS Capitals
ordreudførelsespolitik. Samtidig accepterer du, at BLS Capital giver oplysninger om vilkår, prisoplysninger, produktbeskrivelse,
interessekonflikter og ordreudførelsespolitik via BLS Capitals hjemmeside (www.blscapital.dk).
Du giver som investor samtykke til, at BLS Capital videregiver nærværende ordreblanket med kopi af legitimation til Nykredit Bank A/S, der
vil gennemføre ordren til afdelingens aktuelle emissionspris. Du vil modtage en handelsbekræftelse (nota) fra Nykredit Bank A/S. BLS Capital
afholder Nykredit Bank A/S’ kurtage på udførelsen af ordren. Dit pengeinstitut vil eventuelt opkræve et gebyr for at indlægge andelene i dit
depot. Andelene navnenoteres i foreningens register over investorer.
Afdelingerne er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Afdelingernes investoroplysninger kan hentes på www.blsinvest.dk, og ved
din underskrift vedkender du, at have gjort dig bekendt med indholdet af investoroplysningerne.
BLS Invest, afd. Danske Aktier, afd. Globale Aktier og afd. Globale Aktier Akk. har risikomærkningen gul i henhold til bekendtgørelse om
risikomærkning af investeringsprodukter.
_________________________________________________________________________________________________________________
Erklæring og underskrift
Jeg erklærer herved, at oplysningerne i nærværende ordreblanket er korrekte og fuldstændige. Jeg er indforstået med, at oplysningerne kan
anvendes i forbindelse med indberetning til skattemyndighederne efter de til enhver tid gældende regler.

Underskrift:

__________________________________

Underskrift:

__________________________________

Navn:

__________________________________

Navn:

__________________________________

Dato:

__________________________________

Dato:

__________________________________

Ordreblanket og legitimation sendes pr. brev, e-mail eller fax til:
BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S
Egebækvej 98
DK-2850 Nærum
info@blscapital.dk
Tlf.: +45 4558 4020
Fax: +45 4558 4029

