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YKSITTÄINEN MYYNTITOIMEKSIANTO
Toimeksiannon liitteeksi tulee toimittaa oikeaksi todistettu jäljennös henkilöllisyystodistuksesta. Yhteisöjen tulee toimittaa Privanet
Securities Oy:lle alle kolme kuukautta vanha kaupparekisteriote, mahdollinen valtakirja lomakkeen allekirjoittajan osalta sekä kunkin
lomakkeen allekirjoittajana olevan luonnollisen henkilön osalta oikeaksi todistettu jäljennös henkilöllisyystodistuksesta. Toimeksiantoon
sovelletaan Privanet Securities Oy:n Asiakassuhteen yleisiä ehtoja ja toimeksiantojen toteuttamista koskevia periaatteita. Pyydetyt tiedot on
annettava täydellisinä, Privanet Securities Oy:llä on oikeus olla käsittelemättä puutteellisesti täytettyä toimeksiantolomaketta. Privanet
Securities Oy toteuttaa toimeksiannon asiakkaan antamien tietojen perusteella ja asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

ASIAKASTIEDOT
Etu- ja sukunimi / Yritys / Kuolinpesä

Henkilötunnus / Y-tunnus

Toimeksiantajan edustaja / valtuutettu (täytä tarvittaessa)

Edustajan/valtuutetun henkilötunnus (täytä tarvittaessa)

Postiosoite

Kansallisuus

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

SÄILYTYS- JA PANKKIYHTEYSTIEDOT
Arvo-osuustilinumero

Tilinhoitajayhteisö

Pankkitilinumero (IBAN)

BIC / SWIFT (tarvittaessa)

TOIMEKSIANTO


Voimassa toistaiseksi



Voimassa ___ . ___ . 20 ___ asti



Toimeksiantoa ei saa suorittaa osissa



Vastapuolirajoitus:

OSAKE/OSUUS
Osakkeen nimi

Kappalemäärä
KPL
Hinta (rajahinta)
EUR/KPL

VALTUUTUS
Valtuutan Privanet Securities Oy:n ja/tai valtuutetun edustajan toteuttamaan tämän toimeksiannon, antamaan toimeksiannon selvitysohjeet säilyttäjälleni sekä
kirjaamaan kaupan kohteena olevat arvopaperit arvo-osuustililleni tai -tililtäni, toimittamaan tiedot osakekaupasta kohdeyhtiölle sekä suorittamaan tarvittavat
toimenpiteet saannon merkitsemiseksi osake- ja osakasluetteloon ja suostun, että toimeksiannot voidaan toteuttaa ilman maksua (free of payment).
Säilytysyhteisön mahdollisesti veloittamista arvo-osuuksien siirrosta aiheutuvista kustannuksista vastaa arvo-osuustilin omistaja. Varainsiirtovero jaetaan puoliksi
ostajan ja myyjän kesken ellei toisin ole sovittu. Privanet Securities Oy huolehtii sen tilityksestä verottajalle.

ASIAKKAAN ANTAMA VAKUUTUS
Asiakas on tutustunut asiakasmateriaalissa (”Ennakkotiedot palveluntarjoajasta - Privanet Securities Oy”) annettuihin tietoihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä ja
on tietoinen riskeistä, jotka liittyvät sijoitustoimintaan listaamattomilla yhtiöillä. Asiakas vahvistaa perehtyneensä toimeksiannon kohteena olevan rahoitusvälineen
liikkeeseenlaskijasta yleisesti saatavilla oleviin tietoihin sekä kyseisen sijoituskohteen ominaisuuksiin ja riskeihin. Asiakas vahvistaa kykenevänsä oman arvionsa
mukaan tekemään kyseistä rahoitusvälinettä koskevia, sijoituksen riskit ja taloudellisen asemansa huomioon ottavia itsenäisiä sijoituspäätöksiä. Asiakas
vahvistaa ymmärtävänsä, että ellei asiakas ole asettanut toimeksiannolle erityistä vastapuolirajoitusta, kaupan vastapuolena voi toimia Privanet Securities Oy:n
konserni- tai lähipiiriyhtiö, jolloin liiketoimeen liittyy eturistiriita, ja asiakas haluaa tästä huolimatta suorittaa liiketoimen.

ALLEKIRJOITUS
Aika ja paikka

Toimeksiantajan allekirjoitus ja nimenselvennös

Toimeksiannon vastaanottaja pankissa sekä
yhteystiedot, jos toimeksianto jätetty pankissa
(pankkivirkailija täyttää).

PRIVANET SECURITIES OY TÄYTTÄÄ
Toimeksianto vastaanotettu __ . __ . 20 __ klo __ . __

Asiakkaan tunnisti: ____________________________

PRIVANET SECURITIES OY
Eteläesplanadi 24 A, 2.krs, 00130 Helsinki
Puh. +358 (0)10 219 0540 / Fax +358 (0)10 752 0160
contact@privanet.fi / privanet.fi

Vastaanottaja:______________________________

