
Fondsparande utan koppling till pension

Sälja fondandelar — Privatperson

Fondsparare
För- och efternamn

Telefonnummer

AMF Fonder AB
113 88 Stockholm

E-post: info@amf.se 
Telefon: 0771-696 320

 
Org nr: 556549-2922
Styrelsens säte: Stockholm www.amf.se/fonder
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AMF behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår gällande Integritetspolicy, som du hittar på www.amf.sei

Personnummer

Mobilnummer E-postadress

Fondkontonummer

Bank och ort Clearingnummer Kontonummer

Bankkonto vid försäljning

Sälj fond
Hela innehavet i alla fonder Delar av innehavetJag vill sälja fondandelar i mitt fondsparande hos er enligt följande:

För kronor i procenteller antal andelar eller

AMF Strategifond Global %

AMF Aktiefond Småbolag %

AMF Aktiefond Sverige %

AMF Aktiefond Europa %

AMF Aktiefond Nordamerika %

AMF Aktiefond Asien Stilla havet %

AMF Aktiefond Världen %

AMF Aktiefond Global %

AMF Balansfond %

AMF Räntefond Lång %

AMF Räntefond Kort %

AMF Räntefond Mix %

AMF Företagsobligation %

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader %

Riskinformation om fondsparande
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar 
kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela 
det insatta kapitalet. Läs mer om våra fonder här: www.amf.se/vara-fonder

Fondsparares eller förmyndares namnteckning/ar* Ort och datum

*För fondsparande till omyndiga krävs underskrift av samtliga vårdnadshavare.

Underskrift

Skicka blanketten portofritt till: 
Frisvar, AMF Fonder AB
Fondadministration, 20137484
110 06 Stockholm

Försäljning sker till den kurs som fastställs den dag som vi får 
blanketten, under förutsättning att den kommit fram till oss senast 
kl. 15.00 (bryttiden). Detta gäller för alla fonder utom Aktiefond Asien 
Stilla havet och Aktiefond Tillväxtmarknader där handel istället sker 
dagen efter. Bryttiden kan tidigareläggas de dagar då börs eller handels-
plats stänger tidigare än normalt (uppgift om detta finns på vår 
hemsida www.amf.se/fonder). Order som kommer in efter respektive 
bryttidpunkt sker normalt sett påföljande bankdag. Mer information 

om hur försäljning av fondandelar går till finns i informationsbro-
schyren. Försäljningslikviden betalas normalt inom två bankdagar. 
Vid försäljning av fondandelar realiseras en vinst eller en förlust som 
ska deklareras. Fondbolaget lämnar kontrolluppgift till Skatteverket 
om försäljningen. Fondbolaget översänder en säljnota som bekräftar 
försäljningen. Fondbolaget ansvarar inte för försäljning som inte kan 
genomföras eller som genomförs senare än den tidpunkt som redo-
visats ovan p.g.a. att blanketten är felaktigt eller ofullständigt ifylld.
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