
 
 

ÖVERLÅTELSE AV FONDANDELAR 
 

Överlåtelse av fondandelar I Gladiator mellan fysiska eller juridiska personer 

 

Nuvarande innehavare (överlåtaren) 

 

*Namn/Firmanamn 

 

 

*Personnummer/Organisationsnummer  

*Postadress 

 

 

*Telefon dagtid (inklusive riktnummer) 

*Postnummer 

 

 

*E-mail 

*Land (annat än Sverige)  

 

 

*Skattehemvist om annat än Sverige 

 

*Förmyndarens namn (i förekommande fall) 

 

 

*Förmyndarens namn (i förekommande fall)  

*Förmyndarens personnummer (i förekommande fall) 

 

 

*Förmyndarens personnummer (i förekommande fall) 

 

 

* obligatorisk uppgift  

 
Ny innehavare (mottagare) 

 

Om mottagaren inte är redan kund hos Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB måste denne även fylla i en anmälningsblankett och 

ett kundfrågeformulär som ska bifogas denna överlåtelsehandling. Anmälningsblanketten och kundfrågeformuläret finns tillgängliga 

på www.mittkap.se.  

 

*Namn/Firmanamn 

 

 

*Personnummer/Organisationsnummer  

*Postadress 

 

 

*Telefon dagtid (inklusive riktnummer) 

*Postnummer 

 

 

*E-mail 

*Land (annat än Sverige)  

 

 

*Skattehemvist om annat än Sverige 

 

*Förmyndarens namn (i förekommande fall) 

 

 

*Förmyndarens namn (i förekommande fall)  

*Förmyndarens personnummer (i förekommande fall) 

 

*Förmyndarens personnummer (i förekommande fall) 

 

 

 
Observera att mottagaren övertar de ursprungliga anskaffningsvärdena och att överlåtelsekursen därför visar anskaffningskursen för  

de erhållna andelarna, och således inte slutkursen den dag överlåtelsen sker.  Det är kostnadsfritt att överlåta fondandelar. 

 

 

 



 
  
Ange antal andelar ELLER belopp i kronor ELLER % av innehav som ska överlåtas 

 

 ____________________________ 

 

HANDLINGAR SOM MÅSTE BIFOGAS 

 

För privatinvesterare: 

☐ vidimerad kopia av giltig ID-handling (t ex giltigt körkort, certifierat ID-kort eller pass utfärdat efter utgången av 1997) 

☐ Ifyllda anmälningssedel och kundfrågeformulär  

 
För juridisk person (företag, stiftelser etc): 

☐ En vidimerad kopia på den juridiska personens registreringsbevis (utskrivet för max 3 månader sedan), en vidimerad kopia på 

kontaktpersonens pass eller ID handling, en vidimerad fullmakt om kontaktpersonen är annan än behörig firmatecknare och ett  

dokument (vidimerat utdrag ur aktiebok eller motsvarande) som visar ägare/intressenter med ägarandel över 25% eller mer. 

☐ Ett dokument (vidimerat utdrag ur aktiebok eller motsv) som visar ägare/intressenter med ägarandel över 25% eller mer 

För juridisk person (företag, stiftelser etc). 

☐ Ifyllda anmälningssedel och kundfrågeformulär  

 

Om erforderliga ID-handlingar ej inkommit kan utfärdandet av andelar komma att fördröjas/underlåtas. 

  
Underskrift - Överlåtaren 

Jag/Vi uppdrar härmed åt Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB att registrera överlåtelse av andelar enligt ovan.  

(Vid samägt kundkonto krävs underskrift från samtliga delägare). 

  

Ort och datum     Underskrift  

 
_____________________________   _____________________________ 

 

     Namnförtydligande 

 

     _____________________________ 

 

Förmyndarens underskrift (i förekommande fall)   Förmyndarens underskrift (i förekommande fall)  

 

 
_____________________________    _____________________________ 

 

 
Gladiator är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Gladiator är därför inte att betrakta som en så kallad UCITS-fond.  

Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Gladiator att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar, såväl svenska  
som utländska. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Fondens förvaltare bär inte något som helst ansvar för att  

kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande Gladiator ska avgöras enligt svensk lag och exklusivt i  

svensk domstol. Det finns vidare inga garantier för att en investering i Gladiator ger en god avkastning, trots positiv utveckling på de finansiella marknaderna.  
Det finns inga garantier för att en investering i Gladiator inte kan leda till en förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i  

Gladiator bör betraktas som en långsiktig investering.  
 
 

Blanketten och andra handlingar sändes i original till 

Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB 

Box 7472, 10392 Stockholm 

eller 

faxas till 08-54504849 

 


