ORDREBLANKET
ORDREBLANKET
Investeringsforeningen
Investeringsforeningen IA Invest - Afdeling MW Compounders

Handelspris:
Handelspris:

Handlen afregnes til Indre Værdi med et tillæg på 0,3% ved køb og et fradrag på 0,3% ved salg.

Omkostninger:

Investor opfordres til at kontakte sin egen bank for at afklare om handlen vil blive pålagt omkostninger her.

Betingelser:
Betingelser:

Den udfyldte tegningsblanket skal være MW Compounders ApS i hænde inden kl. 15 på en dansk bankdag for at
handle på Indre Værdi baseret på den pågældende dags lukkekurser. Se foreningens prospekt for fulde betingelser.

Køb/Salg
Køb/Salg:
/Salg:

Køb (sæt kryds)

Antal beviser:

Investor:

eller

Salg (sæt kryds)

stk.

Navn:
Adresse:
Postnummer:
By:
CVR-nummer (hvis selskab):
Telefon:
E-mail:

Konto:

Handelsbeløbet ønskes trukket/indsat på følgende konto:
Pengeinstitut
Reg.nr.

VPVP-konto:

Konto nr.

Investeringsbeviserne ønskes registreret/udtaget på følgende konto i VP:
CD-ident. ___________
___________
___________ VP-konto nr.

Navnenotering:
Navnenotering:

Investeringsbeviserne ønskes noteret på mit navn i foreningens ejerbog. (Sæt kryds)
Med navnenoteringen giver jeg samtidig tilladelse til, at foreningens kommunikation til mig kan
ovennævnte e-mail adresse.

ske elektronisk på

Geninvestering: Jeg giver hermed MW Compounders ApS tilladelse til at tilmelde købte andele til automatisk geninvestering af evt.
udbytter til indre værdi gennem VP. (Sæt kryds)
Samtykke:

Undertegnede giver hermed tilladelse til, at undertegnedes kontaktoplysninger, der er registreret i foreningens
ejerbog kan videregives til MW Compounders ApS, CVR-nr. 41 17 73 22, til brug, såfremt selskabet måtte have behov for at kunne kontakte undertegnede i forbindelse med undertegnedes investering i afdeling MW Compounders
under Investeringsforeningen IA Invest. Dette inkluderer tilmelding til nyhedsbrev. (Sæt kryds)

Underskrift:

Dato og underskrift: __________________________________

BADSTUESTRÆDE 20, 1209 KØBENHAVN k ● CVR-NR. 38 96 63 24 ● TLF. 3814 6600 ● FAX. 3814 6609

TEGNINGSBLANKET (fortsat)
fortsat)
Investeringsf
Investeringsforeningen IA Invest - Afdeling MW Compounders

Afdeling MW Compounders er stiftet den 30. juni 2020.
Afdelingen er bevisudstedende og udloddende.
Registreringsnumre
Registreringsnumre
Reg.nr. i Finanstilsynet:
SE-nr.:
CVR-nr.:
ISIN-kode:

11.196.002
41 67 98 67
38 96 63 24
DK0061294394

Tegningssted, betaling for tegning og opbevaring
Andele udstedes gennem VP Securities A/S (VP) i stk. af nominelt 100 kr., hvilket tillige er minimumsindskuddet.
Handel kan finde sted hos:
MW Compounders ApS
Att.: Administrationen
Jyllingevej 64 A, 2720 Vanløse
CVR-nr.: 41 17 73 22
E-mail: info@mwcompounders.dk
Tlf. 26 83 37 44
Lån & Spar Bank A/S er depotselskab og certifikatudstedende institut for foreningen i forhold til VP Securities A/S.

Erhvervs- og Vækstministeriets risikoklassifikation vil afdelingen, i lighed med andre investeringsforeningers afdelinger, blive risikoklassificeret med farven gul. Det anbefales, at man læser om foreningen og afdelingen i prospekt samt investorinformation, der kan downloades på hjemmesiden www.mwcompounders.dk, hvor foreningens vedtægter m.v. ligeledes kan hentes.

