Ordreblanket
Ordreblanket til brug ved køb af investeringsandele i Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra
Undertegnede ønsker at købe andele á nominelt 100 kr.:
Investin afd. Demetra, fondskode DK0060511897 Antal stk. _____________ eller for beløb _________ kr.
Investor
Navn & evt. stilling ______________________________________________________________
Adresse______________________________________________________________
Postnr. og by______________________________________________________________
CPR/CVR nr.______________________
Telefon______________________ E-mail _______________________________
Betaling
Depot
Beløbet ønskes hævet på min konto
Andele ønskes indlagt i mit depot
Pengeinstitut________________________ Pengeinstitut__________________________________
Reg. nr. _________ Kontonr. ___________ VP-depotnr. _________________________________________
Kontaktperson ______________________ Andelene skal noteres på navn i foreningens medlemsprotokol
Telefonnummer _____________________ Pension:
Frie midler/Selskab:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeg giver hermed Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S tilladelse til at sende markedsføringsmateriale herunder nyhedsbreve per e-mail og/eller post til undertegnede.

JA:
NEJ:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Du accepterer hermed nedenstående vilkår for udførelse af denne ordre
Som investor vil du af Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S (herefter ”Demetra”) blive kategoriseret som detailkunde i relation til
udførelsen af denne ordre, som du afgiver på eget initiativ uden forudgående modtagelse af investeringsrådgivning. Ordren udføres af Demetra på
vegne af dig som en ”execution-only”-ordre i henhold til Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Demetra er derfor ikke
forpligtiget til at udøve nogen form for forudgående investeringsrådgivning vedrørende dette produkt, eller til at vurdere produktets
hensigtsmæssighed for dig, som investor.
Ved underskrift af ordreblanket giver du Demetra fuldmagt til at gennemføre denne ordre, og du accepterer selskabets ordreudførelsespolitik. Ved
underskrift accepterer du, at Demetra giver oplysninger om vilkår, prisoplysninger, produktbeskrivelse, interessekonflikter og ordreudførelsespolitik
på selskabets hjemmeside www.demetra.dk. Demetras adresse er Marselisborg Havnevej 22,2. th.
Du giver som investor samtykke til, at Demetra videregiver denne ordreblanket med kopi af legitimation (se nedenfor) til Jyske Bank, der vil
gennemføre ordren til afdelingens aktuelle emissionspris. Du vil modtage en handelsbekræftelse (nota) fra Jyske Bank eller eget pengeinstitut. (Dit
eget pengeinstitut vil eventuelt opkræve et gebyr for at indlægge andelene i dit depot).
Afdelingen er optaget til handel på Markedsplads for investeringsbeviser på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens prospekt kan hentes på
www.investin.dk eller www.demetra.dk, og ved underskrift vedkender du som investor at have gjort sig bekendt med indholdet af prospektet.
Investeringsforening Investin, afdeling Demetra har risikomærkningen gul i henhold Finanstilsynets bekendtgørelse om risikomærkning.

Krav om legitimation og advisering af pengeinstitut
Er denne ordreafgivelse din første til Demetra skal du fremsende kopi af gyldig billedlegitimation. Som gyldig billedlegitimation accepteres kopi af
kørekort eller pas samt sygesikring. For selskaber skal selskabsrapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedlægges. Demetra forbeholder sig ret til
at indhente yderligere legitimation.
For at ordren kan gennemføres og afvikles bedes du venligst advisere dit eget pengeinstitut om køb af andele.

Dato og underskrift
_____________________

Dato

___________________________________________

Underskrift

Ordreblanket og legitimation sendes eller mailes til:
Marselisborg Havnevej 22,2. th. Tlf.: +45-87229080
E-mail: demetra@demetra.dk

