INNLØSNINGSBLANKETT
Navn:

Personnr.:

Adresse:

Org. nr.:

Postnr:

Bankkonto:

Poststed:

VPS konto:

Telefon dagtid/mobil:

E-post:

Jeg ønsker å innløse følgende beløp hos FIRST Fondene (marker hvilke fond nedenfor)
ISIN

Fond

NO0010584105

FIRST Generator S

NO0010812258

FIRST Generator A

NO0010802556

FIRST Globalt Fokus

LU1369651663

FIRST SMB

NO0010835507

FIRST Norge Fokus

NO0010775521

FIRST Norge Verdi

LU1369651747

FIRST Allokering A

LU1369651820

FIRST Allokering I

LU1369652042

FIRST Allokering J

NO0010602188

FIRST Høyrente

NO0010584113

FIRST Rente

NO0010822133

FIRST Pengemarked

Beløp

Antall Andeler

Alle
andeler

SIGNATUR
Kunden gjøres oppmerksom på at FIRST Fondene AS ikke har plikt til å vurdere hensiktmessigheten av ordreformidlingen (utføring av ordre) som foretas i ikkekomplekse instrumenter (herunder UCITS-fond) såfremt ordren legges inn på kundens initiativ. Dette innebærer at den investorbeskyttelse som plikten til å
gjennomføre hensiktsmessighetstesten medfører ikke er tilstede, jf. verdipapirhandelloven § 10-11 sjette ledd, jf. femte ledd. Undertegnede bekrefter å ha gjort seg
kjent med de opplysningene som fremkommer i det/de valgte fonds nøkkelinformasjon, prospekter og vedtekter. FIRST Fondene skal gjennomføre innløsningen
snarest mulig og senest innen to uker. Innløsningskostnaden for fondene varierer og er oppgitt i hvert enkelt fonds vedtekter. Undertegnede er myndig, har
nødvendig signaturrett og bekrefter at de opplysninger som er gitt i denne innløsningsblankett er korrekte.

/

_______________________________________
(Sted/dato)

_________________________________________________________
(Signatur)

Innløsningsblanketten kan fakses til 22 01 55 01, eller scannes og sendes per email til ordre@firstfondene.no. Innløsningsblanketten kan
også eventuelt sendes per post til: FIRST Fondene AS, Munkedamsveien 45E, 0250 Oslo. Innløsningsblanketter som sendes til et annet
faksnummer/email/adresse eller som er ufullstendig utført effektueres ikke.
Ansvarsbegrensning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved
tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen kan variere betydelig innenfor et år, og realisert tap eller gevinst ved å investere i
fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er
beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for
eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som
pålitelig, men det kan ikke garanteres at den er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler.
Årsaken til dette er at prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet som selger ikke har kontroll over i angreperioden.

FIRST Fondene AS, Foretaksnr. 994 832 107,
Munkedamsveien 45E, 0250 OSLO.
Telefon: +47 22 01 55 00, Telefax: +47 22 01 55 01, E-post: ordre@firstfondene.no, Internett: www.firstfondene.no

