INVESTERINGSORDRE
C WORLDWIDE LONG/SHORT GLOBAL
Risikomærkning: n

ISIN: LU0171715930		

Jeg/vi afgiver herved nedenstående bindende investeringsordre på C WorldWide Long/short Global.
Jeg/vi forpligter os til at betale modværdien af de købte investeringsbeviser. Jeg/vi erklærer samtidig
at være bekendt med de risici, der er forbundet med investering i C WorldWide Long/short Global som
beskrevet i prospekt og central investorinformation, som findes på www.cworldwide.dk/lsg
Blanketten skal indleveres til din depotbank, og den er først gældende, når C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (C WorldWide) har bekræftet ordren over for din depotbank.
Mindste initiale investeringsbeløb er EUR 10.000 eller DKK 75.000. Mindste efterfølgende investeringer
er EUR 5.000 eller DKK 37.500. Investeringsønsker anført i mindre beløb vil ikke blive gennemført.
Købskursen (á nominelt EUR 100) er indre værdi opgjort kl. 17.00 på handelsdagen. Depotbanken skal
indlevere investeringsordren til CAM senest kl. 12.00 tre bankdage forinden, og handelsdagen er den
sidste bankdag i måneden. Der rundes ned til nærmeste hele antal stk. i forhold til det anførte købsbeløb.
Købsbeløb i EUR:

eller modsvarende beløb i DKK:

Antal stk:

Navn på depotbank (betaling fra konto):

Reg.nr.:

Kontonummer:

Navn på depotbank (kun levering til VP-depot):

Reg.nr.:

Depotnummer:

Kontaktdetaljer hos depotbank:
Kontaktperson:
E-mail:
Telefonnummer:
Bestilt af:
Firma:
Fornavn / Efternavn:
Gade:
Postnummer / By:
E-mail:
Telefonnummer:
CPR-nummer / CVR-nummer:

Dato:

Underskrift:

Investeringsordren skal indleveres til din depotbank

Evt. firmastempel

PRINT

Information:
Du kan finde information om C WorldWide Long/short Global på www.cworldwide.com/dk/lsg.
Her kan du finde afkasttal samt central investorinformation.

Til depotbank:
Indlevering af investeringsordre til C WorldWide via:
E-mail: handel@cww.dk
Fax: +45 35 46 36 00
Post: C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Dampfærgevej 26, 2100 København Ø
Handelsdetaljer:
Depotbanken skal indlevere investeringsordren til C WorldWide senest kl. 12.00 tre bankdage for
inden, og handelsdagen er den sidste bankdag i måneden. Bankkalenderen i Luxembourg anvendes,
da den underliggende fond (ISIN LU0171715930) er baseret i Luxembourg.
Købskursen (á nominelt EUR 100) er indre værdi opgjort kl. 17.00 på handelsdagen.
Mindste initiale investeringsbeløb er EUR 10.000 eller DKK 75.000. Mindste efterfølgende invest
eringer er EUR 5.000 eller DKK 37.500. Investeringsønsker anført i mindre beløb vil ikke blive
gennemført.
Der rundes ned til nærmeste hele antal stk. i forhold til det anførte købsbeløb.
Køb af investeringsbeviser på andre tidspunkter end sidste bankdag i måneden i Luxembourg kan
nogle gange imødekommes efter aftale med C WorldWide.
 åfremt det ikke umiddelbart er muligt at effektuere investeringsordren, vil C WorldWide rette
S
henvendelse til depotbanken.
Beviserne kan indløses månedligt med 1 måned og 3 bankdages varsel. Indløsningsblanketter kan
rekvireres fra C WorldWide.
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