Investeringsblanket
For investering i kapitalandele i WH Index A/S, Fondskode / ISIN kode DK0060162196
Investoroplysninger
Navn/firmanavn:
Adresse:
Postnr.:
CPR-nr./CVR-nr.:
Telefonnr.:
E-mail:
(”Investoren”)
Investorens bankoplysninger
Pengeinstitut:
Kontaktperson (eventuelt):
Telefonnr.:
Reg. nr. og kontonr.:
VP kontonr. (depot):
Pensionsmidler:

Ja:

Nej:

Investering
Investoren fremsender hermed ønske om, at erhverve kapitalandele for i alt _______________________ kr. i
WH Index A/S (minimum 750.000 kr.) (det ”Indskudte Beløb”).
Kursen for aktierne bliver fastsat i henhold WH Index A/S’ indre værdi som opgjort på den sidste bankdag i
måneden med tillæg af 0,30 procent.
Betalingsoplysninger
Det Indskudte beløb skal indbetales i danske kroner til WH Index A/S hos Jyske Bank med følgende kontooplysninger:
Reg. nr.: 5005
Kontonummer: 2440604
Reference: Investornavn
Det Indskudte Beløb skal være modtaget af WH Index A/S senest sidste bankdag i måneden

Fremsendelse af investeringsblanket, FAIF-erklæring og identifikationsoplysninger
Den udfyldte og underskrevne investeringsblanket samt den udfyldte og underskrevne FAIF-erklæring sendes
til:
WH Index A/S
Slotsmarken 11
2970 Hørsholm
E-mail: allan@whinvest.dk
Investeringsblanketten og FAIF-erklæringen skal vedlægges kopi af pas og kopi af sygesikringsbevis, hvis
Investoren er en fysisk person.
Hvis Investoren er et selskab, skal investeringsblanketten og FAIF-erklæringen underskrives af tegningsberettigede for selskabet, ligesom disse skal vedlægges kopi af udskrift fra CVR tillige med kopi af pas og sygesikringsbevis for selskabets daglige ledelse (typisk direktionen).
Bekræftelse
Investeringen sker i henhold til vedtægterne for WH Index A/S.
Ved Investorens underskrift bekræfter denne, at
•
•
•
•

have modtaget, læst og forstået WH Index A/S’ vedtægter
have sørget for juridisk og/eller skattemæssig rådgivning efter Investorens behov,
være indforstået med, at kapitalandelene registreres i Computershare,
være indforstået med, at kursen først kendes efter ordren om tegning er afgivet, og at der betales, før
aktierne bliver registreret på Investorens konto.
• være indforstået med, at det Indskudte Beløb tilpasses nærmeste antal hele kapitalandele, dog altid rundet
ned, og at et overskydende beløb refunderes til Investorens konto, og
• være informeret om, at der ikke er fortrydelsesret vedrørende denne tegning.

*****

For Investoren:
Dato:

_________________________________________________________
Navn(e):

