Köp- och säljorder (ej fonder)

3110 | 13 oktober 2022

Denna blankett används för köp och försäljning av aktier, strukturerade placeringar och andra värdepapper (ej fonder).
Ifyllt affärsuppdrag skickas till backoffice@strivo.se.
Notera att aktieorder skall vara Strivo AB tillhanda senast två (2) timmar innan börsens stängning för exekvering, och endast är giltiga under innevarande dag. Strivo kommer att placera ordern så snart som möjligt i enlighet med Strivos rutiner avseende denna typ av transaktioner.
Courtage utgår enligt gällande prislista som finns tillgänglig via www.strivo.se

Kunduppgifter
För- och efternamn/Företag (fullständigt namn)

Personnr/org.nr/samordningsnr

Depånummer

Adress

Telefon

(Land utom Sverige)

Postnr



Ort

E-post

Kunden samtycker till att Strivo tillhandahåller information via e-post till ovan angiven e-postadress

Köp/Sälj

Värdepapper

ISIN-kod

Antal/Nominellt Belopp

Ev. kurslimit

Likvidbelopp efter försäljning
Jag vill att likviden ska överföras till ett annat konto. Om inget konto anges utbetalas likviden till din depå hos Strivo.

Clearing- och bankkontonummer

Bank

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden är Strivo skyldigt att kategorisera sina kunder som Icke-professionell Kund, Professionell Kund eller
som jämbördig motpart. Strivo kommer att kategorisera dig som Icke-professionell Kund om inte annat särskilt avtalats skriftligen. Vid köp och försäljning av
finansiella instrument som genomförs i samband med investeringsrådgivning ska din rådgivare utföra och dokumentera en lämplighetsprövning. Om köp sker
utan föregående rådgivning ska din förmedlare genomföra och dokumentera en passandebedömning.

Mitt köp: 

Sker efter att jag mottagit investeringsrådgivning    

Har inte föregåtts av investeringsrådgivning

Förmedlare
För- och efternamn

Bolag

Kundens underskrift
Namnunderskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Strivo AB | Säte: Göteborg | Org. nr. 556759-1721
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Undertecknad är medveten om och bekräftar att:
• Undertecknad/kunden har tagit del av och förstått villkoren och
riskinformationen i Strivos marknadsföringsbroschyr samt emittentens
Grundprospekt och Slutliga villkor. (Dessa finns tillgängliga på
www.strivo.se eller 08-458 22 30)

• Det åligger kunden att kontrollera att handel eller placering är genomförd i enlighet med kundens anvisningar. Eventuella fel eller brister ska
omgående påtalas för Strivo, annars förlorar kunden rätten att begära
ersättning eller begära andra åtgärder från Strivo.

• Marknadsvärdet för ovanstående produkter kan fluktuera under
löptiden och vara såväl högre som lägre än det investerade beloppet
och det finns inga garantier att det investerade beloppet återbetalas.
Investeringen sker på kundens egen risk och Strivo ansvarar inte för
utvecklingen/värdet av det investerade beloppet.

• Notera att aktieorder skall vara Strivo tillhanda senast två (2) timmar
innan börsens stängning för exekvering och endast är giltiga under
innevarande dag. Strivo kommer att placera ordern så snart som möjligt
i enlighet med Strivo rutiner avseende denna typ av transaktioner.

• Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att
lämnas utan avseende. Det nominella teckningsbeloppet kommer vid
tolkningsproblem att behandlas som bindande framför likvidbeloppet.

• Courtage utgår enligt gällande prislista som finns tillgänglig via
www.strivo.se

• Strivo inte har något som helst ansvar för den rådgivning som lämnats
eller något ansvar i övrigt som härrör från rådgivningstillfället med andra
parter, t.ex. rådgivare/förmedlare. Sådant ansvar åligger den rådgivare/
förmedlare som tillhandahållit rådgivningen.
• Anmälan är bindande. Att inte betala i tid kan leda till räntekostnader
eller att ärendet lämnas vidare till inkasso. Vid utebliven betalning
förbehåller Strivo sig rätten att lämna denna teckningsanmälan utan
avseende.
• Betalning kan behöva göras till försäkringsbolaget om placeringen görs
inom en försäkring.
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