
INNLØSNINGSBLANKETT

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markeds utviklingen, forvalters 
dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. 

Innløsning

Signering

Innløs fra følgende fond:  Velg beløp eller antall andeler som skal innløses:

Beløpet overføres til min/vår bankkonto, kontonummer (11 siffer):

Du finner informasjon om hvordan blanketten skal sendes inn nederst på siden.
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B

C

KundeopplysningerA

Kontaktperson:

Adresse: Postnr./sted: VPS-konto (12 siffer):

Firmanavn/navn:

E-post:

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) / utenlandsk ID-nr.:

Telefon: 

Verdipapirfond Beløp (kr) Antall andeler
Alle andeler 
(kryss av)

Landkreditt Aksje Global

Landkreditt Norden Utbytte A

Landkreditt Utbytte A

Landkreditt Extra

Landkreditt Høyrente

Innløsningskravet må ha kommet inn til Landkreditt Forvaltning innen klokken 12.00 (norsk tid) for at første kursberegning etter at innløsningskravet innkom skal 
bli lagt til grunn. Innløsningsbeløpet vil normalt bli utbetalt til oppgitt bankkonto 2 virkedager etter kursdato. Utbetaling gjøres til bankkonto som disponeres av 
andelseier.

Landkreditt Forvaltning gis fullmakt til å foreta disposisjonskontroll av bankkonto oppgitt ovenfor. Innløsningsbeløpet er fratrukket eventuell innløsningsprovisjon 
i henhold til Landkreditt Forvaltnings gjeldende prisliste. Prislisten finner du på Landkredittfondene.no. Innløsning av andeler med fører skattemessig realisasjon.

Sted/dato: Signatur andelseier / andelseiers verge(r):

Navn: 

Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med de opplysninger som fremkommer i det/de valgte fonds nøkkelinformasjon og fullstendig prospekt. Nøkkel-
informasjon og fullstendig prospekt for fondene finnes på Landkredittfondene.no. Undertegnede bekrefter at personopplysninger i blanketten er korrekte, og at 
endringer i disse opplysningene skal meddeles Landkreditt Forvaltning AS.

Blanketten sendes til:
Blankett og eventuelle vedlegg kan sendes inn med vårt kontaktskjema på Landkredittfondene.no.
Eller per post til: Landkreditt Forvaltning AS, Postboks 1824, Vika, 0123 Oslo. Grunnet personvernhensyn skal blanketten ikke sendes på e-post.
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