
Blanketten skickas till:  
Postadress: Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB, Box 7472, 103 92 STOCKHOLM 

E-post: fondorder-gladiator@mittkap.se  
Fax : 08-545 048 49 

 

 

ANMÄLAN OM TILLÄGGSINVESTERING 

Jag har sedan tidigare en investering i fonden Gladiator och önskar nu göra följande tilläggsinvestering i fonden. 
 
Fond  
GLADIATOR 

*Belopp (jämna 100 000 kronor) 

*Efternamn, förnamn/firma (fullständigt namn)  *Personnummer/organisationsnummer 

*Telefonnummer dagtid (inkl. riktnr)  *E-post 

* obligatorisk uppgift 
 
Teckning kan endast ske den sista bankdagen i varje kalendermånad. Blanketten inklusive erforderliga bilagor ska vara Max 
Mitteregger Kapitalförvaltning AB tillhanda senast tre bankdagar före den sista bankdagen i den månad teckning ska ske. 
Inbetalning av likvidbeloppet ska ske till bankkonto SEB 5565-10-083-81. Beloppet ska vara fonden tillhanda senast tre 
bankdagar före den sista bankdagen i den månad teckning ska ske. Ange namn/firma och person-/organisationsnummer vid 
insättning. 
 
HANDLINGAR SOM MÅSTE BIFOGAS 
Med anledning av de krav som ställs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och 
Finansinspektionens föreskrifter avseende identitetskontroll måste tillsammans med denna anmälan om tilläggsinvestering 
följande dokument bifogas: 

För privatinvesterare: 
• Vidimerad och daterad kopia av giltig ID-handling (t ex giltigt körkort, certifierat ID-kort eller pass) 

För juridisk person (företag, stiftelser etc): 
• Aktuellt registreringsbevis, ej äldre än 2 månader 
• Vidimerad och daterad kopia på kontaktpersonens giltiga ID-handling (t ex giltigt körkort, certifierad ID-kort eller pass) 
• Fullmakt i original eller vidimerad kopia om kontaktpersonen är annan än behörig firmatecknare 

Om erforderliga handlingar ej inkommit kan utfärdandet av andelar komma att fördröjas/underlåtas. 
Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet fastställts. 
 

De fullständiga fondbestämmelserna för Gladiator redovisas i informationsbroschyr som finns tillgänglig på webbplatsen: 
www.mittkap.se och hos Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB. 

 

Gladiator är en specialfond enligt lagen (2013:651) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Utländsk lag kan 
innebära att investerare med hemvist utanför Sverige inte får investerare i Gladiator. Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB 
har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det finns 
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. Tvist rörande fonden eller 
information om fonden skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. 
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