Överförings-/Avslutsfullmakt för depå
och VP-konto

1440 | 23 augusti 2022

Denna blankett fylls i när ni vill flytta delar av ert värdepappersinnehav och fonder eller helt avsluta er depå/VP-konto och överföra hela
innehavet från annan bank/fondkommissionär till Strivo AB. Skriv under och skicka uppdraget till oss. Vi vidarebefordrar sedan detta till
er bank/fondkommissionär och överflyttning av era värdepapper sker till er depå hos Strivo AB.

1. Kunduppgifter
För- och efternamn/Firma (fullständigt namn)

Personnr/org.nr/samordningsnr

Adress

Tel. dagtid

Tel. kvällstid

(Land utom Sverige)

Land (skatterättsligt hemvist)

Postnr

Ort

2. Institut som innehav ska flyttas från (”Avlämnande investeringsföretag”)
Institut (Bank/Fondbolag/Värdepappersbolag)

Depånummer

3. Institut som innehav ska flyttas till (”Mottagande investeringsföretag”)
Strivo AB

Depånummer

Jag vill flytta mina tillgångar från avlämnande till mottagande investeringsföretag. Jag uppdrar därför till Avlämnande Investeringsföretag
att överföra tillgångarna, enligt instruktion nedan, till Mottagande Investeringsföretag. Jag uppdrar vidare åt Avlämnande Investeringsföretag att förekommande fall meddela Mottagande Investeringsföretag antal fondandelar och totalt anskaffningsvärde.
Jag ger härigenom Mottagande Investeringsföretag, eller den Mottagande Investeringsföretag utser, fullmakt att inhämta de
upplysningar från Avlämnande Investeringsföretag som krävs för att genomföra uppdraget samt att vidta samtliga erforderliga åtgärder
för överflyttning enligt nedan.

Uppdraget avser:



Samtliga värdepapper ska flyttas (ej fonder)



Endast specificerade värdepapper enligt punkt 4 ska flyttas (ej fonder)



Samtliga värdepapper (ej fonder) ska säljas och likviden ska överföras till Strivo.



Fonder som ska säljas eller flyttas enligt punkt 5



Likvida medel, hela beloppet



Likvida medel, del av belopp ________________ SEK



Jag önskar avsluta min depå/VP-konto samt stående överföringar när alla tillgångar flyttats och/eller sålts.
(Kontot kan dock inte avslutas om det finns kvar värdepapper eller fondandelar)

Likvider skall överföras till konto 8105-9 934 330 044-9. Vid överföring av likvid vänligen uppge kundens depånummer hos Strivo
samt bokstäverna ISK. Ex 323232.

Underskrift
Ort och datum

Underskrift/Namnförtydligande Kund

Ort och datum (ifylles av Strivo AB)

Underskrift/Namnförtydligande (ifylles av Strivo AB) Vi bekräftar att ID-kontroll är utförd

Ort och datum (ifylles av Strivo AB)

Underskrift/Namnförtydligande (ifylles av Strivo AB) Vi bekräftar att ID-kontroll är utförd
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4. Värdepapper som ska flyttas och/eller säljas (ej fonder)
Behöver endast fyllas i om inte alla värdepapper ska flyttas

Värdepapper

Antal/nom som ska flyttas

Samtliga

ISIN-kod

Sälja hela innehavet









































5. Förteckning av fonder (obligatorisk att fylla i vid flytt/eller försäljning av fonder)
Fondnamn

Antal andelar som ska flyttas

Samtliga

ISIN-kod

Sälja samtliga andelar

















































* Försäljning tar normalt flera dagar i anspråk. I det fall kunden önskar omedelbar försäljning
bör kunden själv kontakta avlämnande investeringsföretag.
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