Fondsparande utan koppling till pension

Sälja fondandelar – Juridisk person
Skicka blanketten portofritt till: Frisvar, AMF Fonder AB, Fondadministration, 110 06 Stockholm.

Fondsparare
Firma

Organisationsnummer

Fondkontonummer

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

Delar av innehavet

För kronor

eller

antal andelar

eller

i procent

AMF Aktiefond Småbolag

%

AMF Aktiefond Sverige

%

AMF Aktiefond Europa

%

AMF Aktiefond Nordamerika

%

AMF Aktiefond Asien Stilla havet

%

AMF Aktiefond Världen

%

AMF Aktiefond Global

%

AMF Aktiefond Mix

%

AMF Balansfond

%

AMF Räntefond Lång

%

AMF Räntefond Kort

%

AMF Räntefond Mix

%

AMF Företagsobligation

%

Bankkonto vid försäljning
Bank och ort		

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 som i stället har bryttid kl. 06.00. Bryttiden kan tidigareläggas de dagar då börs eller handelsplats 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 informationsbroschyren. Försäljningslikviden betalas normalt

Clearing nr

Kontonummer

inom två bankdagar. Vid försäljning av fondandelar realiseras en vinst eller en förlust som
kan behöva deklareras helt eller delvis. 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 redovisats ovan p.g.a. att blanketten är felaktigt eller ofullständigt ifylld.

Underskrift
Ort och datum

Underskrift*

820.285 180821

* För juridisk person skall försäljningsuppdrag skrivas under av firmatecknare eller annan behörig person. Kopia på aktuellt registreringsbevis eventuell fullmakt och kopia på
legitimation skall bifogas.

AMF Fonder AB
113 88 Stockholm
Besök: Klara Södra Kyrkogata 18

Telefon: 0771-696 320
Öppettider: Vardagar 08.00–18.00
Fax: 08-696 31 99

E-post:
fondadministration@amf.se

Org nr 556549-2922
Styrelsens säte: Stockholm

www.amf.se

