
 ANMÄLNINGSSEDEL - JURIDISK PERSON 

 1.  KUNDINFORMATION 

 Köp av andelar i Antiloop Hedge, ISIN: SE0017071939 

 Är du befintlig kund?  JA (Tilläggsinvestering) ▢  NEJ (Ny kund) ▢ 

 *Juridisk person (fullständigt namn)  *Organisationsnummer 

 *Adress  *Telefonnummer 

 *Postnummer och ort  *E-mail 

 *Land (om annat än Sverige)  Ange skatterättslig hemvist (om annat land än 
 Sverige) och utländskt skattenummer 

 *Kontaktperson på företaget  Kontaktpersons mail och telefon om annat än 
 ovan 

 Belopp (minimum SEK 10 000 000) 

 Bankens namn  Bankkonto inkl clearingnr. (likvidkonto vid 
 försäljning) 



 DOKUMENTATIONSKRAV: 

 ❖  För  juridiska  personer  ska  fullständigt  ifylld  anmälningsblankett  med  uppgifter  för 
 kundkännedom  samt  vidimerad  kopia  av  giltig  identitetshandling  för  firmatecknare  och 
 registreringsbevis bifogas. 

 ❖  OBS!  Vi  nekar  teckning  i  fonden  om  den  ovannämnda  dokumentationen  inte  är  fullständig  och 
 korrekt.  Redan  inbetalt  likvidbelopp  kommer  då  att  återbetalas  till  det  avsändande  kontot. 
 Återbetalning görs utan räntekompensation. 

 2.  KUNDKÄNNEDOM 

 Enligt  lagen  om  åtgärder  mot  penningtvätt  och  finansiering  av  terrorism,  som  grundar  sig  på  EU:s  fjärde 
 penningtvättsdirektiv,  är  fondbolag  skyldiga  att  inhämta  viss  information  från  kunder  för  att  uppnå 
 ”kundkännedom”.  Vi  ber  dig  därför  att  besvara  frågorna  nedan.  Vi  ställer  även  frågor  pga  den 
 amerikanska FATCA-lagstiftningen. 

 FÖR VEMS RÄKNING KÖPER DU FONDANDELAR? 
 För helägt bolag ▢ 
 För bolag med flera delägare än du ▢ 
 För bolag upptaget till handel på reglerad marknad ▢ 
 För annan genom fullmakt ▢ 
 Annat alternativ, specificera nedan ▢ 

 Namn och information om den du företräder: 

 Övrig information: 

 HUR SKA FONDANDELARNA ÄGAS/REGISTRERAS? 
 Direktägande i företagets namn  ▢ 
 Förvaltarregistrerat (depåbank)  ▢ 
 ANGE TYP AV BOLAG SOM KÖPER ANDELAR 
 Finansiellt institut ▢ 
 Aktiv icke–finansiell enhet ▢ 
 Passiv icke– finansiell enhet ▢ 



 UPPGIFTER OM VERKLIG HUVUDMAN 
 Om ägandet eller kontrollen utövas genom ett flertal juridiska personer, vänligen beskriv ägar- och 
 kontrollstrukturen i ett separat dokument alternativt bifoga ett organisationsschema/koncernskiss. Ange även de 
 juridiska personernas firma, organisationsnummer, fullständiga adress samt ägarandel i procent. 

 UPPGIFTER OM DEN VERKLIGA HUVUDMANNENS IDENTITET 
 Med verklig huvudman avses en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller 
 kontrollerar bolaget, eller en fysisk person till vars förmån någon annan handlar. En fysisk person ska antas utöva 
 den yttersta kontrollen över bolaget, om han eller hon på egen hand, eller tillsammans med maka/make, 
 registrerad partner, sambo, barn och barns maka/make, registrerad partner eller sambo samt föräldrar, a. på 
 grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25% av det totala antalet röster i 
 bolaget, b. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av bolagets styrelseledamöter eller motsvarande 
 befattningshavare, eller c. på grund av avtal med ägare, medlem eller bolaget, föreskrift i bolagsordning, 
 bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan utöva kontroll enligt b eller c. Ni ombeds att lämna uppgifter 
 om den verkliga huvudmannens identitet enligt nedan. Juridiska personer vars aktier är upptagna till handel på 
 en reglerad marknad (”börsbolag”) är undantagna. Om bolaget är en passiv icke-finansiell enhet ska det anges 
 om någon av de verkliga huvudmännen är skattskyldiga i USA eller har skatterättslig hemvist i något annat land 
 förutom Sverige. Eventuellt utländskt skatteregistreringsnummer (TIN) ska också uppges. 

 Förklaring av begreppen person i politiskt utsatt ställning, familjemedlem, och känd medarbetare: 

 Med person i politiskt utsatt position avses: 

 1)  stats- eller regeringschef, minister samt vice och biträdande minister, 
 2)  parlamentsledamot och ledamot av liknande lagstiftande organ, 
 3)  ledamot i styrelsen för politiskt parti, 
 4)  domare  i  högsta  domstolen,  konstitutionell  domstol  eller  andra  rättsliga  organ  på  hög  nivå  vilkas  beslut 

 endast undantagsvis kan överklagas, 
 5)  högre tjänsteman vid revisionsmyndighet och ledamot i centralbanksstyrande organ, 
 6)  ambassadör, beskickningschef eller hög officerare i försvarsmakten, och 
 7)  person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, eller 
 8)  direktör,  biträdande  direktör,  styrelseledamot  eller  innehavare  av  liknande  poster  i  en  internationell 

 organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO). 

 Med  familjemedlem  till  en  person  i  politiskt  utsatt  ställning  avses  make,  registrerad  partner,  sambo,  barn  och 
 deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar. 



 Med känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning avses: 

 1)  fysisk  person  som,  enligt  vad  som  är  känt  eller  finns  anledning  att  förmoda,  gemensamt  med  en  person  i 
 politiskt  utsatt  ställning  är  verklig  huvudman  till  en  juridisk  person  eller  juridisk  konstruktion  eller  som  på 
 annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, och 

 2)  fysisk  person  som  ensam  är  verklig  huvudman  till  en  juridisk  person  eller  juridisk  konstruktion  som, 
 enligt  vad  som  är  känt  eller  finns  anledning  att  förmoda,  egentligen  har  upprättats  till  förmån  för  en 
 person i politiskt utsatt ställning. 

 Med  nära  förbindelser  enligt  ovan  avses  nära  affärsförbindelser  och  andra  förbindelser  som  kan  medföra  att  den 
 kända medarbetaren kan förknippas med förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 
 Uppgifter avseende verklig huvudman nr.1 
 Namn: 

 Personnummer: 

 Adress: 

 Ägarandel i %: 

 TIN: 

 Har huvudmannen rätt att utse/avsätta mer än hälften av bolagets styrelseledamöter/motsvarande? 
 Ja ▢   Nej ▢ 

 Kan huvudmannen p.g.a. avtal med ägare, juridiska personen, bolagsordningens föreskrifter, bolagsavtal eller 
 liknande handlingar, utöva kontroll över den juridiska personen som motsvarar en ägarandel om mer än 25 
 procent av rösterna i bolaget eller en rätt att utse mer än hälften av bolagets styrelseledamöter/motsvarande 
 befattningshavare? 
 Ja ▢   Nej ▢ 

 Skattskyldighet i USA p.g.a. medborgarskap eller annan anknytning? 
 Ja ▢   Nej ▢ 

 Eller skatterättslig hemvist i annat land utom Sverige, ange land: 

 Är den verkliga huvudmannen, eller har vederbörande under de senaste 18 månaderna varit, en person i politisk 
 utsatt ställning, en familjemedlem till person i politiskt utsatt ställning, eller en känd medarbetare till person i 
 politiskt utsatt ställning? (  se definitionerna av  person i politiskt utsatt ställning, familjemedlem, och känd 
 medarbetare ovan  ). 
 Ja ▢   Nej ▢ 



 Uppgifter avseende verklig huvudman nr.2 
 Namn: 

 Personnummer: 

 Adress: 

 Ägarandel i %: 

 TIN: 

 Har huvudmannen rätt att utse/avsätta mer än hälften av bolagets styrelseledamöter/motsvarande? 
 Ja ▢   Nej ▢ 

 Kan huvudmannen p.g.a. avtal med ägare, juridiska personen, bolagsordningens föreskrifter, bolagsavtal eller 
 liknande handlingar, utöva kontroll över den juridiska personen som motsvarar en ägarandel om mer än 25 
 procent av rösterna i bolaget eller en rätt att utse mer än hälften av bolagets styrelseledamöter/motsvarande 
 befattningshavare? 
 Ja ▢   Nej ▢ 

 Skattskyldighet i USA p.g.a. medborgarskap eller annan anknytning? 
 Ja ▢   Nej ▢ 

 Eller skatterättslig hemvist i annat land utom Sverige, ange land: 

 Är den verkliga huvudmannen, eller har vederbörande under de senaste 18 månaderna varit, en person i politisk 
 utsatt ställning, en familjemedlem till person i politiskt utsatt ställning, eller en känd medarbetare till person i 
 politiskt utsatt ställning? (  se definitionerna av  person i politiskt utsatt ställning, familjemedlem, och känd 
 medarbetare ovan  ). 
 Ja ▢   Nej ▢ 



 Uppgifter avseende verklig huvudman nr.3 
 Namn: 

 Personnummer: 

 Adress: 

 Ägarandel i %: 

 TIN: 

 Har huvudmannen rätt att utse/avsätta mer än hälften av bolagets styrelseledamöter/motsvarande? 
 Ja ▢   Nej ▢ 

 Kan huvudmannen p.g.a. avtal med ägare, juridiska personen, bolagsordningens föreskrifter, bolagsavtal eller 
 liknande handlingar, utöva kontroll över den juridiska personen som motsvarar en ägarandel om mer än 25 
 procent av rösterna i bolaget eller en rätt att utse mer än hälften av bolagets styrelseledamöter/motsvarande 
 befattningshavare? 
 Ja ▢   Nej ▢ 

 Skattskyldighet i USA p.g.a. medborgarskap eller annan anknytning? 
 Ja ▢   Nej ▢ 

 Eller skatterättslig hemvist i annat land utom Sverige, ange land: 

 Är den verkliga huvudmannen, eller har vederbörande under de senaste 18 månaderna varit, en person i politisk 
 utsatt ställning, en familjemedlem till person i politiskt utsatt ställning, eller en känd medarbetare till person i 
 politiskt utsatt ställning? (  se definitionerna av  person i politiskt utsatt ställning, familjemedlem, och känd 
 medarbetare ovan  ). 
 Ja ▢   Nej ▢ 



 Ytterligare uppgifter om stiftelser 
 För stiftelser behöver vi ytterligare information om den verkliga huvudmannens identitet. Uppgifter ska lämnas 
 om styrelseledamöter för stiftelsen samt företrädare för den juridiska person som är förvaltare för stiftelsen. 
 Ange om det finns person som enligt stiftelseförordnandet kan del av en väsentlig andel av stiftelsens utdelade 
 medel (>10 procent) 

 Namn: 

 Personnummer: 

 Adress: 

 Ägarandel i %: 

 TIN: 

 Skattskyldighet i USA p.g.a. medborgarskap eller annan anknytning? 
 Ja ▢   Nej ▢ 

 Eller skatterättslig hemvist i annat land utom Sverige, ange land: 

 Är den ovan angivna personen, eller har vederbörande under de senaste 18 månaderna varit, en person i politisk 
 utsatt ställning, en familjemedlem till person i politiskt utsatt ställning, eller en känd medarbetare till person i 
 politiskt utsatt ställning? (  se definitionerna av  person i politiskt utsatt ställning, familjemedlem, och känd 
 medarbetare ovan  ). 
 Ja ▢   Nej ▢ 

 Namn: 

 Personnummer: 

 Adress: 

 Ägarandel i %: 

 TIN: 

 Skattskyldighet i USA p.g.a. medborgarskap eller annan anknytning? 
 Ja ▢   Nej ▢ 



 Eller skatterättslig hemvist i annat land utom Sverige, ange land: 

 Är den ovan angivna personen, eller har vederbörande under de senaste 18 månaderna varit, en person i politisk 
 utsatt ställning, en familjemedlem till person i politiskt utsatt ställning, eller en känd medarbetare till person i 
 politiskt utsatt ställning? (  se definitionerna av  person i politiskt utsatt ställning, familjemedlem, och känd 
 medarbetare ovan  ). 
 Ja ▢   Nej ▢ 

 Namn: 

 Personnummer: 

 Adress: 

 Ägarandel i %: 

 TIN: 

 Skattskyldighet i USA p.g.a. medborgarskap eller annan anknytning? 
 Ja ▢   Nej ▢ 

 Eller skatterättslig hemvist i annat land utom Sverige, ange land: 

 Är den ovan angivna personen, eller har vederbörande under de senaste 18 månaderna varit, en person i politisk 
 utsatt ställning, en familjemedlem till person i politiskt utsatt ställning, eller en känd medarbetare till person i 
 politiskt utsatt ställning? (  se definitionerna av  person i politiskt utsatt ställning, familjemedlem, och känd 
 medarbetare ovan  ). 
 Ja ▢   Nej ▢ 



 Uppgifter om verkställande direktör 
 Om bolaget inte har en verklig huvudman enligt ovan kommer Antiloop AB att behandla bolagets verkställande 
 direktör såsom verklig huvudman. Lämna i sådana fall uppgifter om den verkställande direktören nedan. 

 Namn: 

 Personnummer: 

 Adress: 

 Ägarandel i %: 

 TIN: 

 Skattskyldighet i USA p.g.a. medborgarskap eller annan anknytning? 
 Ja ▢   Nej ▢ 

 Eller skatterättslig hemvist i annat land utom Sverige, ange land: 

 Är den ovan angivna personen, eller har vederbörande under de senaste 18 månaderna varit, en person i politisk 
 utsatt ställning, en familjemedlem till person i politiskt utsatt ställning, eller en känd medarbetare till person i 
 politiskt utsatt ställning? (  se definitionerna av  person i politiskt utsatt ställning, familjemedlem, och känd 
 medarbetare ovan  ). 
 Ja ▢   Nej ▢ 
 TYP AV SPARANDE 
 Engångsinsättning  ▢     Periodiskt sparande (tex månadsvis)  ▢    Annat sparande ▢ 

 Vad uppskattar du genomsnittligt sparbelopp till? 
 100 0000  ▢      >100 000  ▢      >1 000 000  ▢      >10 000 000  ▢ 

 Beskriv ursprunget till de pengar du investerar i våra fonder. 
 Vinster i företaget  ▢     Fastighetsförsäljning ▢          Företagsförsäljning  ▢       Annat  ▢ 

 Signatursida följer. 



 3.  UNDERSKRIFT 
 Jag/vi  försäkrar  att  här  lämnade  uppgifter  av  betydelse  för  beskattning,  tillämpning  av  lagregler  om 
 uppgiftsskyldighet  m.m.  är  riktiga  och  förbinder  mig/oss  att  utan  dröjsmål  till  Bolaget  anmäla 
 förändringar  i  detta  avseende,  t.ex.  flytt  utomlands  eller  namn-,  adress-,  och  bankkontoändring.  Jag/vi 
 försäkrar  att  angivet  bankkonto  tillhör  kunden.  Bolaget  kan  inte  betala  ut  pengar  till  annan  än 
 andelsägaren.  Jag/vi  försäkrar  att  jag/vi  tagit  del  av,  förstått  och  accepterar  faktabladet, 
 fondbestämmelserna  och  informationsbroschyren  för  ANTILOOP  HEDGE.  Jag/vi  bekräftar  att  Bolaget 
 förlitar  sig  på  lämnad  information  genom  köpanmälan  och  Bolaget  får  lov  att  använda  denna 
 information  om  myndighet  så  efterfrågar.  Jag/vi  är  införstådd  med  och  samtycker  till  att  Bolaget 
 kommer  att  behandla  mina/våra  personuppgifter  (såväl  av  mig/oss  lämnade  uppgifter  som  sådana 
 uppgifter  som  kan  komma  att  inhämtas  från  annat  håll)  i  den  utsträckning  det  krävs  för  fullgörande  av 
 detta  avtal  och  uppdrag  relaterade  till  detta  avtal  och  för  fullgörande  av  Bolagets  rättsliga  skyldigheter, 
 samt  att  personuppgifterna  kan  komma  att  utlämnas  till  och  behandlas  av  de  företag  som  Bolaget  lagt 
 ut  verksamhet  till.  Vidare  är  jag/vi  införstådd  med  och  samtycker  till  att  Bolaget  behandlar  mina/våra 
 personnummer  som  kundnummer.  Härutöver  är  jag/vi  införstådd  med  att  Bolaget  behandlar  mina/våra 
 personuppgifter i syfte att lämna information till mig/oss. 

 Anmälan sänds till: 
 Antiloop AB 
 Birger Jarlsgatan 12 
 11434 Stockholm 

 Email:  invest@antiloophedge.com 
 Vid frågor ring:  +46 8 120 40 140 

 ANTILOOP  HEDGE  –  kan  köpas  den  sista  bankdagen 
 i  månaden.  Köpanmälan  ska  inkomma  till  Antiloop 
 AB  vid  den  tid  den  sista  bankdagen  i  månaden  som 
 framgår av fondbestämmelserna. 

 Du  som  är  kund  betalar  dels  en  fast  årlig  avgift  och 
 dels  en  rörlig  avgift.  Det  utgår  inga  avgifter  för  att 
 köpa eller sälja andelar. 

 För  köp  i  ANTILOOP  HEDGE  sätts  likvidbeloppet  in 
 på  fondens  klientmedelskonto:  SEB  5565-1096418 
 sista bankdagen i månaden. 

 Blanketten  är  anpassad  till  Lagen  (2017:630)  och 
 Finansinspektionens  föreskrifter  (FFFS  2017:11)  om 
 åtgärder  mot  penningtvätt  och  finansiering  av 
 terrorism.  Blanketten  måste  besvaras  i  sin  helhet  och 
 erforderlig  dokumentation  måste  bifogas. 
 Ofullständig  dokumentation  innebär  att 
 förvaltningsbolaget  inte  kan  genomföra  begärd  order 
 och teckningslikviden återbetalas. 

 Avräkningsnota  erhålles  efter  det  att  likvid  mottagits 
 och  andelsvärdet  fastställts,  ca  5  bankdagar  efter 
 månadsskifte. 

 Ort, datum 

 Underskrift 

 Namnförtydligande 


