ORIGO QUEST 1
TILLÄGGSINVESTERING

Använd denna blankett om du redan är investerare i Origo Quest 1 och önskar göra en tilläggsinvestering.

1

2

KUNDUPPGIFTER
Namn / firma

Personnummer / Organisationsnummer

Telefonnummer

E-postadress

ANDELSKLASS
Välj vilken andelsklass du vill investera i. Fonden har tre olika andelsklasser med olika villkor för utdelning, minsta
investeringsbelopp och arvodesberäkning. Läs mer i fondens informationsbroschyr: www.origocapital.se.
☐
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Andelsklass A
ISIN: SE 0005 003 134

☐

Andelsklass B
ISIN: SE 0006 452 959

☐

Andelsklass C
ISIN: SE 0006 452 967

TECKNINGSBELOPP
Ange för vilket belopp du vill teckna andelar i andelsklassen. Betalning görs till fondens bankgiro- eller bankkontonummer som
anges nedan. Uppge ditt person- eller organisationsnummer som referens vid betalning.
Belopp i svenska kronor

Bankgiro

SWIFT / IBAN

140-8384

ESSESESS / SE 9050000000058511100636

Minsta teckningsbelopp: Andelsklass A och B: 500 000 kronor och därefter multiplar om minst 100 000 kronor. Andelsklass
C: 1 000 kronor och därefter multiplar om minst 1 000 kronor.
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UNDERSKRIFT
Namnteckning

Ort och datum

Namnförtydligande

SKICKA IN
Skicka den ifyllda och signerade blanketten per e-post (scannade original) till kundservice@origocapital.se eller per brev till
Origo Capital AB, Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm eller per fax till 08 24 11 00.
Anmälan om teckning av fondandel ska vara oss tillhanda senast fem bankdagar före en teckningsdag. Den sista bankdagen i
varje kalendermånad är normalt teckningsdag. Betalning för tecknade andelar ska vara fondens konto tillhanda senast två
bankdagar före teckningsdag (bankgiro 140-8384). Om komplett underlag eller betalning inte inkommit vid angiven tidpunkt
kommer anmälan inte verkställas förrän vid därpå följande teckningstillfälle.

OM FONDEN
Origo Quest 1 är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Det åligger var och en
som är intresserad av att investera i fonden att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra tillämpliga
regler, såväl svenska som utländska.
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Om du investerar i fonden kan din investering både öka och
minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i Origo Quest 1 bör ses som
en långsiktig investering.
Närmare information om fondens egenskaper och risker samt förutsättningarna för att investera i fonden framgår av fondens
informationsbroschyr och fondbestämmelser, som finns tillgängliga på www.origocapital.se.

Origo Capital AB
Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm

www.origocapital.se
kundservice@origocapital.se
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