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SPP Fonder - Anmälan/Komplettering
Juridisk person
  ()
..\spp_fonder_logo_pos.jpg
Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är fondbolaget skyldigt att identifiera kundens "verkliga huvudman". 
Därför måste kompletterande information om den juridiska personens ägarförhållanden och kontrollstruktur anges. Nedanstående uppgifter ska fyllas i och bifogas teckningsanmälan. Vi kan inte handlägga en ansökan om teckning av andelar förrän vi erhållit en komplett ansökan. (Juridiska personer vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad är undantagna).  
Vänligen uppge namn, adress personnummer samt ägarandel/titel på Bolagets verkliga huvudman/alternativa verkliga huvudman.  
För definition av begreppet verklig huvudman se sida 5.
 Ägarförhållande
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Är du skattskyldig i annat land än Sverige?
Är du skattskyldig i annat land än Sverige?
Är du skattskyldig i annat land än Sverige?
Är du skattskyldig i annat land än Sverige?
Är du en politiskt utsatt person, så kallad PEP? Se förklaring sid 4
Är du en politiskt utsatt person, så kallad PEP? Se förklaring sid 4
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Är du en politiskt utsatt person, så kallad PEP? Se förklaring sid 4
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Tillsammans med denna ansökan måste även följande dokument bifogas:
- Registreringsbevis (ej äldre än tre månader)
- Vidimerad kopia av firmatecknares legitimationshandlingar
Ja
Nej
Är du en politiskt utsatt person, så kallad PEP? Se förklaring sid 4
Anmälan
Komplettering
Likvidkonto vid försäljning
 För Swedbanks och Sparbankens clearingnummer ifylles ej sista siffran.
Jag/Vi försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga och förbinder mig/oss att anmäla förändringar av lämnade uppgifter. Jag/Vi har tagit del av eller haft möjlighet att ta del av förköpsinformation i form av informationsbroschyr, fondbestämmelser och fondernas faktablad. Jag/Vi är medveten om att investera i fonder alltid är förknippat med risk då fondandelarnas värde kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att jag får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ångerrätt enligt Distansavtalslagen gäller inte för köp av andelar i fonder. Jag/Vi bifogar kopia på registreringsbevis samt vidimerad kopia på firmatecknares giltiga id-handling. Jag/Vi bekräftar att syftet med affärsförbindelsen är fondsparande enligt lagen om investeringsfonder.
Underskrift
Namnteckning firmatecknare
Namnteckning firmatecknare
Sedan den 1 augusti 2017 har Sverige en ny lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt lagen är fondbolag skyldiga att inhämta viss information från sina kunder för att uppnå "kundkännedom". Vi ber dig därför att besvara nedanstående frågor. Samtliga frågor i kundformuläret behöver besvaras för att en investering ska kunna ske.
Att bli kund hos SPP Fonder
1. Vilken placeringshorisont har ni?
2. Hur stort belopp bedömer ni att er investering kommer att uppgå till?
3. Hur ofta kommer ni, uppskattningsvis, att investera i våra fonder?
4. Varifrån kommer de pengar som sätts in på kontot?
5. Vad är syftet med sparandet?
Lång sikt (mer än 5 år)
Medellång sikt (1-5 år)
Kort sikt (mindre än 1 år)
Mindre än 10.000 kr
10.000 - 150.000 kr
150.000 - 1.000.000 kr
Mer än 1.000.000 kr
Flera gånger i månaden
En gång i månaden
1-3 gånger per år
4-8 gånger per år 
Mer sällan
Annat
Vinst/överskott på verksamhet
Annat sparande
Fastighetsförsäljning
Annat
Sparande för värdetillväxt
Riskspridning
Sparande för framtida investeringar
Skickas till:
FRISVAR
SPP Fonder AB
110 00 Stockholm
Legitimationskontroll
Lägg din identitetshandling (körkort, ID-kort eller pass) i ramen, fäst kortet förslagsvis med en tejpbit. Ta sedan en kopia av talongen tillsammans med kortet.
3. 
Sänd in din vidimerade, kopierade identitetshandling separat eller tillsammans med teckningsblankett.
Be minst en myndig person (alternativt en anställd vid bank eller myndighet) intyga (vidimera) att kopian överens-stämmer med originalet. Vidimering sker genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer.För omyndiga:Om du är omyndig behöver du skicka in vidimerade kopior av samtliga vårdnadshavares identitetshandlingar. Vid 
enskild vårdnad måste detta styrkas med personbevis för den omyndige. Detta beställer du enkelt från Skatteverket, www.skatteverket.se.
1.
 
2.
 
 
 
 
 
Jag intygar, vidimerar, att ovanstående kopia överensstämmer med originalet:
Underskrift
För att bli kund hos SPP Fonder behöver du skicka in en anmälan. Tillsammans med anmälan skickar du en kopia av registreringsbevis samt vidimerad kopia av firmatecknares legitimation. Som kund är du skyldig att informera om ändringar såsom företrädare, ägande, verksamhetsinriktning och ändringar i övrigt beträffande hos fondbolaget registrerade kunduppgifter.
Ett fondkonto skapas för varje kund hos SPP Fonder och är ett identifikationssätt för kunder hos oss. Det går alltid bra att använda antingen fondkontonummer eller organisationsnummer för identifikation vid kontakter med SPP Fonder. Besked om fondkontonummer samt hur många andelar som erhållits sänds tre till fyra bankdagar efter den första investeringen.
Man gör sin insättning via bankgiro till den fond man vill investera i. Det går bra att göra insättning via bankgiroblankett, girering eller via Internetbank. Ange organisationsnummer som referens. Minsta belopp vid engångsinsättningar och månadssparande är 300 SEK per fond. 
Köp och försäljning av fondandelar kan göras varje bankdag och sker till den dagens andelskurs. Fonden är normalt öppen för handel varje bankdag om inte den eller de viktigaste marknaderna som fonden placerar i är stängda eller om något extraordinärt har inträffat som gör att SPP Fonder inte kan säkerställa att alla kunder får lika rätt till fondens värde. En begäran om köp som inkommer innan fondens bryttid genomförs samma dag. För att en begäran om köp ska genomföras måste även köplikvid finnas insatt på fonds bankgiro innan fondens bryttid. Bryttiden kan komma att tidigareläggas de dagar då börs eller marknadsplats stänger tidigare än normalt.
Vid försäljning ska en underskriven, skriftlig order skickas till oss. Blankett för detta kan beställas från kundservice, eller skrivas ut på www.sppfonder.se. Vid försäljning av fondandelar gäller normalt en likviddag, vilket innebär att pengarna förs över till kundens bankkonto första bankdagen efter genomförd handel. Bekräftelse för försäljning av fondandelar skickas till kunden efter försäljningen är genomförd. 
Om värdet av försäljningsordern är stort i förhållande till fondens värde kan det saknas likvida medel i fonden för utbetalning av försäljningslikviden. Det kan därför i vissa fall innebära flera likviddagar innan pengarna sätts in på kundens bankkonto.
Om begäran om försäljning eller inlösen av fondandel inkommit till SPP Fonder på en dag som inte är bankdag eller då fonden av annan anledning är stängd för handel, samt efter aktuell bryttid senareläggs
handeln normalt till nästa påföljande bankdag. För information om handel särskilda dagar se vår hemsida www.sppfonder.se. Värderingen av fonden sker efter bryttiden vilket innebär att kursen alltid är okänd vid det tillfälle som en order läggs. 
SPP Fonder AB är ett svenskt fondbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget ingår i den norska Storebrandkoncernen.
Faktablad och fondbestämmelser samt övrig information om fonderna finns på vår webbplats www.sppfonder.se och kan även rekvireras av SPP Fonder AB. Ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen gäller inte vid köp av andelar i värdepappersfonder.
I övrigt hänvisar vi till fondernas Faktablad och fondbestämmelser gällande övriga informationskrav enligt samma lags bestämmelser.
Information enligt Distans- & hemförsäljningslagen
Betalningsinstruktioner
Allt fondsparande är förenat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i
fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.Vi vill uppmärksamma er om att investering i aktiefonder bör ses som en långsiktig investering med ett sparande på minst fem år. 
Risker med fondsparande
Personuppgifter som lämnas till SPP Fonder AB i samband med anmälan om fondsparande eller som SPP i övrigt registrerar i samband med fondsparandet kommer att bli föremål för behandling i datasystem hos SPP Fonder AB eller Storebrandkoncernen eller hos andra företag som SPP Fonder AB samarbetar med. 
Behandlingen sker i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen. Ändamålet med behandlingen är att SPP Fonder AB ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt fondbestämmelserna och enligt lagar och myndighetsföreskrifter. Även behandlingar för analys- eller statistikändamål kan förekomma. Personuppgifterna kommer också att behandlas för marknadsföringsändamål i Storebrandkoncernen om inte den som avses med uppgifterna hos SPP Fonder AB eller Storebrand begärt att det inte ska ske. 
Den som vill få information om vilka personuppgifter om honom/henne som behandlas av SPP eller Storebrand kan skriftligen begära detta hos SPP Fonder AB. Detsamma gäller den som vill begära rättelse av felaktig eller missvisande personuppgift.  
Faktablad, informationsbroschyr, fondbestämmelser samt halvår- och helårsrapporter kan erhållas av SPP Fonder AB samt via 
www.sppfonder.se. 
Viktig information
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) är en amerikansk lag som syftar till att få information från finansiella företag (till exempel banker, fondbolag och försäkringsbolag) i hela världen om amerikanska skatteskyldigas tillgångar utanför USA. Motivet till lagen är att förhindra skatteflykt från USA.
De finansiella företagen kommer att identifiera och lämna kontrolluppgifter på kontotillgångar för privatpersoner och företagsägare om de är skattskyldiga i USA. Många länder, däribland Sverige, har eller kommer att ha ett avtal om informationsutbyte med USA som grund för nationell lagstiftning. 
 
Vilka omfattas?
Reglerna omfattar kontotillgångar som innehas av personer som är skattskyldiga/deklarationsskyldiga i USA, så kallade US persons.
Till US persons räknas bland andra:
* Personer som är bosatta i USA
* Amerikanska medborgare
  (även personer med dubbelt medborgarskap)
* Innehavare av amerikanskt uppehålls- och arbetstillstånd (s.k. Green card)
* Företag som är registrerade i USA
 
Dessutom ska rapportering göras för så kallade passiva företag om det finns en verklig huvudman som är US person.
FATCA
Du, som sparare i GodFond Sverige & Världen, väljer vilken av GodFonds välgörenhetspartners som du vill stödja. Ditt val påverkar hur GodFonds vinst ska fördelas. Enkelt beskrivet så motsvarar en sparad krona en röst.
För val av välgörenhetsorganisation, kontakta fondbolaget eller gå in på www.godfond.se.
GodFond Sverige & Världen
Förklaring av PEP (person i politiskt utsatt ställning)
Innan en affärsrelation etableras ska kontroll göras om fondkontoägaren är en person i politisk utsatt ställning, s.k. PEP. En PEP är en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledningen i en internationell organisation.
Med viktig offentlig funktion avses:
1. Stats- eller regeringschefer, ministrar, samt vice och biträdande ministrar
2. Parlamentsledamöter (även riksdagsledamöter)
3. Ledamot i styrelsen för ett politiskt parti,
4. Domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra
 rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan
 överklagas
5. Högre tjänstemän vid revisorsmyndigheter och ledamöter i
 centralbankers styrande organ
6. Ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i
 försvarsmakten 
7. Personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings-, eller 
kontrollorgan
Även ovanstående personers familjemedlemmar omfattas:
1. Make/registrerad partner
2. Sambo
3. Barn och deras makar, registrerade partner eller sambo
4. Föräldrar 
Även kända medarbetare till en PEP omfattas:
1. Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att
 förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig
 huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på
 annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politisk
 utsatt ställning
2. Fysisk person som är ensamt verklig huvudman till en juridisk person
 eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns
 anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person
 i en politiskt  utsatt ställning.  
 
Med nära förbindelser i andra stycket 1 avses nära affärsförbindelser och andra förbindelser som kan medföra att den kända medarbetaren kan förknippas med förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Att bli kund hos SPP Fonder – juridisk person
Verklig huvudman är enligt lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän (1) en fysisk person, som ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person eller (2) en fysisk person till vars förmån någon annan handlar. Det sistnämnda kännetecknas av att en person drar nytta av eller åtnjuter förmåner för någon annans handlande, såsom i bulvanförhållanden.
 
En verklig huvudman antas vara den fysiska person som (1) på grund av innehav av aktier, andelar eller medlemskap, direkt eller indirekt genom andra juridiska personer, ensamt eller tillsammans med närstående familjemedlemmar kontrollerar mer än 25 % av det totala antalet röster i den juridiska personen, (2) har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare, eller (3) den som kan utöva motsvarande kontroll genom avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen själv, föreskrift i bolagsordningen, aktieägaravtal eller liknande. 
 
För stiftelser antas den verkliga huvudmannen vara (1) styrelseledamot, (2) företrädare för stiftelsens förvaltare, den till vars förmån stiftelsen handlar eller mottagare av en väsentlig andel av stiftelsens utdelade medel. 
 
En fysisk person ska antas vara verklig huvudman i en trust eller liknande juridisk konstruktion, om han eller hon (1) är instiftare, (2) är förvaltare eller, om förvaltaren är en juridisk person, företrädare för förvaltaren, (3) är beskyddare, (4) är förmånstagare eller tillhör förmånstagarkretsen, eller (5) på annat sätt utövar den yttersta kontrollen över trusten eller den juridiska konstruktionen.
 
Om den juridiska personen inte har någon verklig huvudman enligt ovan måste vi enligt regelverket utse en person som ska anses vara verklig huvudman för den juridiska personen (alternativ verklig huvudman). Vi har antagit som rutin att betrakta styrelsens ordförande som verklig huvudman. Om så är fallet behöver vi identifiera denna person. Vänligen ange därför
i sådana fall namn, adress samt personnummer på styrelsens ordförande.
Definition av begreppet verklig huvudman 
Kontouppgifter
Fondnamn: SPP Aktiefond Sverige
ISINkod: SE0000529992
Kortnamn: SPPSVX
Orgnr: 504400-4603
Bgnr: 357-9802
Bryttid: 16:00 (GMT +1 hour)
Fondnamn: SPP Företagsobligationsfond
ISINkod: SE0004807097
Kortnamn: SPPFOB
Orgnr: 515602-5792
Bgnr: 882-2801
Bryttid: 16:00 (GMT +1 hour)
Fondnamn: SPP Aktiefond Europa
ISINkod: SE0000531881
Kortnamn: SPPEUX
Orgnr: 504400-4785
Bgnr: 357-9885
Bryttid: 16:00 (GMT +1 hour)
Fondnamn: GodFond Sverige & Världen
ISINkod: SE0002800276
Kortnamn: SPPGOD
Orgnr: 515602-3193
Bgnr: 522-2997
Bryttid: 16:00 (GMT +1 hour)
Fondnamn: SPP Aktiefond Global 
ISINkod: SE0000671919
Kortnamn: SPPGLX
Orgnr: 504400-7788
Bgnr: 357-9935
Bryttid: 16:00 (GMT +1 hour)
Fondnamn: SPP Aktiefond Japan
ISINkod: SE0000621393
Kortnamn: SPPJAX
Orgnr: 504400-7218
Bgnr: 357-9950
Bryttid: 07:00 (GMT +1 hour)
Fondnamn: SPP Obligationsfond
ISINkod: SE0000522518
Kortnamn: SPPOBL
Orgnr: 504400-2748
Bgnr: 357-9992
Bryttid: 16:00 (GMT +1 hour)
Fondnamn: SPP Penningmarknadsfond
ISINkod: SE0000522500
Kortnamn: SPPPEM
Orgnr: 504400-2755
Bgnr: 358-0024
Bryttid: 16:00 (GMT +1 hour)
Fondnamn: SPP Tillväxtmarknad Plus 
ISINkod: SE0008129969
Kortnamn: SPPTPL
Orgnr: 515602-8267
Bgnr: 397-5042
Bryttid: 07:00 (GMT +1 hour) 
Fondnamn: SPP Sverige Plus 
ISINkod: SE0008964407
Kortnamn: SPPSPL
Orgnr: 515602-8663
Bgnr: 245-2565
Bryttid: 16:00 (GMT +1 hour) 
Fondnamn: SPP Aktiefond USA
ISINkod: SE0000594111
Kortnamn: SPPUSX
Orgnr: 504400-7291
Bgnr: 358-0214
Bryttid: 16:00 (GMT +1 hour)
Fondnamn: SPP Generation 40-tal
ISINkod: SE0001095845
Kortnamn: SPP40
Orgnr: 515601-9407
Bgnr: 358-0263
Bryttid: 16:00 (GMT +1 hour)
Fondnamn: SPP Generation 50-tal
ISINkod: SE0001095852
Kortnamn: SPP50
Orgnr: 515601-9415
Bgnr: 358-0396
Bryttid: 16:00 (GMT +1 hour)
Fondnamn: SPP Generation 60-tal
ISINkod: SE0001095860
Kortnamn: SPP60
Orgnr: 515601-9423
Bgnr: 358-0446
Bryttid: 16:00 (GMT +1 hour)
Fondnamn: SPP Generation 70-tal
ISINkod: SE0001095878
Kortnamn: SPP70
Orgnr: 515601-9431
Bgnr: 358-0511
Bryttid: 16:00 (GMT +1 hour)
Fondnamn: SPP Generation 80-tal
ISINkod: SE0000619355
Kortnamn: SPP80
Orgnr: 504400-6608
Bgnr: 358-0545
Bryttid: 16:00 (GMT +1 hour)
Fondnamn: SPP Global Topp 100
ISINkod: SE00004576452
Kortnamn: SPPGLO
Orgnr: 515602-5404
Bgnr: 882-2819 
Bryttid: 16:00 (GMT +1 hour)  
Fondnamn: SPP Global Plus
ISINkod:  SE0008129985
Kortnamn: SPPGPL
Orgnr: 515602-8275
Bgnr: 397-6693 
Bryttid: 16:00 (GMT +1 hour)
Fondnamn: SPP Grön Obligationsfond
ISINkod: SE0006763967
Kortnamn: SPPGRO
Orgnr: 515602-7368
Bgnr: 367-2466 
Bryttid: 16:00 (GMT +1 hour)  
Fondnamn: SPP Aktiefond Stabil
ISINkod: SE0005224078
Kortnamn: SPPSTX
Orgnr: 515602-6394
Bgnr: 288-0110 
Bryttid: 16:00 (GMT +1 hour)  
Fondnamn: SPP Emerging Markets SRI
ISINkod: SE0003455658
Kortnamn: SPPEMX
Orgnr: 515602-4183
Bgnr: 206-5522
Bryttid: 07:00 (GMT +1 hour)
8.2.1.3144.1.471865.466488
Fredrik Lindberg
2014-10-29
SPP Fonder
Anmälan av ny kund i SPP Fonder 
Juridisk person
SPP Fonder
SPP1054
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