
Fondi nimi ISIN Valuuta

FB Opportunity Fund EE3500110236 EUR

Kogus 
valuutas 

Kogus
osakutesvõi

FB Asset Management AS       Tartu mnt 25, 10117 Tallinn, Estonia       Phone +372 8810 300       E-mail: info@fbassets.eu       www.fbassets.eu

Tehingu vastaspool: FB Opportunity Fund
Pank: SWEDBANK SWIFT code: HABAEE2X
Märkimiskonto: EE242200221063200163
Tehingu koht: SWEDBANK

Fondi rekvisiidid

Investori kinnitus

Allkiri

Investeering fondi osakutesse võib osakuomanikule tuua nii kasumit kui ka kahjumit. Investeering fondi on alati seotud teatud riskidega, 
mis võivad realiseerumisel vähendada investeeringu väärtust. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda tagatist ega garanteeri fondi 
tootluse saavutamist tulevikus. Osakuomanik peab arvestama, et fondi vara võib olla investeeritud tuletisinstrumentidesse ja fondiosakute 
soetamine on seotud kõrge riskiga.

Käesoleva allkirjaga investor kinnitab, et on tutvunud Fondi tingimustega ning on nendega nõus.

Käesolevaga investor kinnitab, et ta on kutseline investor või vastab vähemalt kahele järgmistest tingimustest:
1) tema alginvesteeringu minimaalne suurus on vähemalt 100 000 EUR, ning ta kirjalikult kinnitab, et tal on piisavad teadmised 
investeerimisest, sellega seotud riskidest ja riskikapitalifondi erilisest riskitasemest;
2) ta töötab või on töötanud vähemalt ühe aasta finantsvaldkonnas ametikohal, mis nõuab teadmisi väärtpaberitesse investeerimise 
kohta;
3)  ta on eelmise nelja kvartali jooksul teinud väärtpaberiturul keskmiselt vähemalt viis olulises mahus tehingut kvartalis;
4) tema väärtpaberiportfelli maht ületab 100 000 EUR. 

Investor ei ole USA resident.

Fondi osakute tellimise vorm FB Opportunity Fund

Investor

Nimi ja perenimi Tel. E-mail

Panga andmed
Investori pank fondi osakute hoidmiseks

Arvelduskonto number Väärtpaberikonto number

Osakute tehingud

Kontakt erandjuhtudel

Ost Müük

Nimi ja perenimi Kuupäev

Palun saatke meile täidetud vorm, Teile sobival viisil (postiga või e-mailiga), allpooll näidatud aadressile.

Eraisik

Nimi ja perekonnanimi

Tel.

Aadress

E-mail

Ettevõtte nimi

Reg. nr.

Aadress

Tegevusala

Kontaktisik

Tel.

E-mail

Te esindate juriidilist isikut

Põhikirja alusel Volikirja alusel

Juriidiline isik
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