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Independent Global Akk
Fondskode DK0060781920 ___________ stk. Independent Bond

Fondskode DK0060091908 ___________ stk.

Independent Generations Akk
Fondskode DK0060782068 ___________ stk. Independent Mix

Fondskode DK0060209336 ___________ stk.

Aktuelle priser kan ses på www.independentinvest.dk/kurser eller på Nasdaq Copenhagen A/S

Pengeinstitut: ______________________________ Filial:______________________________

Kontaktperson i banken: __________________________ Telefon: ______________________

Beløbet ønskes trukket på følgende konto:

Reg.nr.  ___________________ konto nr. ________________________________________

Andelene ønskes registreret på VP-konto/depot nr.:  _______________________________

Investering for midler i pensionsordning:
                                                                                                                  
Navnetnotering:

Ja Nej

CPR/CVR nr.:

Navn eller firma:

Gade:

Postnr.: By:

LEI-kode:

Nationalitet:

Ved dobbeltnationalitet oplys, hvilket land:

Har du skattemæssigt hjemsted i andre lande end Danmark: Ja        Nej                            

Hvis ja, oplys skatteydernummer:

E-mail:

Tlf.:

Independentinvest.dk

Independent Invest

Købsblanket afleveres til Tiedemann Independent A/S, der kan medvirke til at gennemføre et køb.
Det enkleste for investor er selv at handle beviser i netbank.

KØBSBLANKET

Prospekter, Central Investorinformation samt fondsbestemmelser/vedtægter kan ses på www.independentinvest.dk/
information. I henhold til Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter skal investeringsprodukter 
mærkes grøn, gul eller rød. Independent Global Akk, Independent Generations Akk, Independent Bond og 
Independent Mix er kategori »Gul«.

Tiedemann Independent A/S 
Vimmelskaftet 48

1161  København K

kontakt@tiedem.dk
Tlf. 3315 6015

Fax. 3315 6017
CVR-nr. 13004102

Købsordren og legitimation
indleveres til:
Tiedemann Independent A/S
Vimmelskaftet 48
1161 København K
kontakt@tiedem.dk

I henhold til prospekter/vedtægter køber jeg/vi andele noteret på 
Nasdaq Copenhagen A/S - til dagspris i afdeling:

Klassifikation: Detailkunde  √   Professionel                         [Detailkunde er den højeste grad af investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.]

 Ja √ Nej 
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Dato                   Underskrift 

____________    _________________________________________

Krav om legitimation og advisering af pengeinstitut
Du/I skal fremsende kopi af gyldig billedlegitimation samt dokumentation for bopæl. Som gyldig billedlegitimation ac-
cepteres 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. Tiedemann Independent A/S 
forbeholder sig ret til at indhente yderligere legitimation.  

Vilkår for udførsel af denne ordre
Du/I giver som investor samtykke til, at Tiedemann Independent A/S videregiver denne købsblanket med kopi af legi-
timation til Lån & Spar Bank A/S, der vil gennemføre ordren til afdelingens aktuelle priser på Nasdaq Copenhagen A/S. 
Du vil modtage en handelsbekræftelse fra Lån & Spar Bank A/S. Tiedemann Independent afholder Lån & Spar Bank A/S’ 
kurtage på udførelsen af ordren. Dit pengeinstitut vil eventuelt opkræve et gebyr for at indlægge andelene i dit depot. 

Afdelingerne er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Afdelingernes investoroplystninger kan ses på 
www.independentinvest.dk/information, og ved din underskrift vedkender du, at have gjort dig bekendt med indholdet 
af investoroplysningerne.

Jeg/vi bemyndiger ved min/vores underskrift Tiedemann Independent A/S / Lån & Spar Bank A/S til at gennemføre 
transaktionen i forhold til mit/vores pengeinstitut.

Independentinvest.dk

Tiedemann Independent A/S 
Vimmelskaftet 48

1161  København K

kontakt@tiedem.dk
Tlf. 3315 6015

Fax. 3315 6017
CVR-nr. 13004102

Independent Invest


