ANMÄLAN OM TILLÄGGSINVESTERING NEKTAR
Jag har sedan tidigare en investering i Nektar och önskar nu göra följande tilläggsinvestering i fonden.

V V FYLL I MED VERSALER!

Fond

*Belopp (lägst 100 000 kronor)

NEKTAR
*Förnamn

*Andelsägarnr/pers nr/org nr

*Efternamn/Firma (fullständigt bolagsnamn)

*Telefon, dagtid (inkl riktnr)

Fax (inkl riktnr)

E-postadress

*Obligatorisk uppgift

*Är du (om fysisk person), eller verklig huvudman (om juridisk person), en person i politiskt utsatt ställning?
 Ja  Nej
*Är du (om fysisk person), eller verklig huvudman (om juridisk person), en familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning?
 Ja  Nej
Personer i politiskt utsatt ställning
En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga
funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, ministrar, domare i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, riksbanksdirektionen, ambassadörer, höga officerare, VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation.
Anmälningssedeln ska vara Citco Fund Services (Ireland) Limited ("Citco") tillhanda senast fyra bankdagar före teckningsdagen på uppdrag av Nektar Asset
Management AB. Teckningsdagen är sista bankdagen i varje månad. (För exakt datum, se www.brummer.se.)
Skicka blanketten med e-post eller fax till:
Citco Fund Services (Ireland) Limited
Custom House Plaza, Block 6
International Financial Services Centre
Dublin 1
Irland
Attention: Investor Relations Group
Tel: +353 1 636 73 00
Fax: +353 1 636 73 01
E-post: dubirorders@citco.com (för teckning och inlösen), dublinweb@citco.com (för övriga frågor)
Citco skickar en bekräftelse på gjord anmälan på uppdrag av Nektar Asset Management AB.
Inbetalning av likvidbeloppet ska ske via bankgiro 5612-0876 senast fyra bankdagar före teckningsdagen (för exakt datum, se www.brummer.se). Ange person-/organisationsnummer och namn/firma vid betalning.
Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet fastställts. Det senare görs efter månadsskiftet.
Jag/vi är medveten/medvetna om att Nektar Asset Management AB inte tillhandahåller sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter och bekräftar vidare att jag/vi inte har uppdragit åt fondbolaget att tillhandahålla någon sådan rådgivning.
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Ort, datum

Underskrift

.................................................................................................................................................................................

Juli 2015

Namnförtydligande
Nektar är en specialfond enligt 1 kap 11 § 23 p lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Sålunda är Nektar inte en så kallad UCITS-fond. Andelarna i Nektar har inte registrerats och
kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller
Nya Zeeland och får inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien
eller Nya Zeeland eller i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande
lagar eller regler. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige.
Nektar Asset Management AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar att tillse att sådan investering sker i enlighet

med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Informationen från fondbolaget
ska inte ses som en rekommendation av fondbolaget att teckna andelar i fonden utan det ankommer på
var och en att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och riskerna förknippade därmed. Det
finns inga garantier för att en investering i Nektar ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de
finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som
placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar
av det insatta kapitalet. En investering i Nektar bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande
fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

0222030715
NE KTAR ASSET M AN AGE ME N T AB
BOX 7030, SE-103 86 STOCKHOLM VISIT: NORRMALMSTORG 14
www.brummer.se

Reg. no 556544-1036, Registered ofﬁce: Stockholm

Enligt fondbestämmelserna har fondbolaget rätt att ta ut en teckningsavgift. För närvarande utgår ingen teckningsavgift. Nektars fullständiga fondbestämmelser redovisas i separat informationsbroschyr.

