Fuldmagt til firmategner
(Side 1 af 2)
Denne fuldmagt kan bruges af virksomheder til at give en eller flere firmategnere
ret til at disponere over og modtage oplysninger om nedenfor anførte depot/
konto. Fuldmagtens omfang er beskrevet nedenfor. Bemærk, at fuldmagtshavere
skal være firmategnere for virksomheden.
• Vedhæft kopi af gyldigt legitimation (pas/kørekort/ID-kort) for alle
nedenstående personer (både fuldmagtshavere og firmategnere).
• Hvis en fuldmagtshaver bor i udlandet, har vi brug for dokumentation,

• Hvis en fuldmagtshaver er udenlandsk statsborger, har vi brug for en kopi af
det udenlandske pas.
• Denne fuldmagt erstatter tidligere fuldmagter udstedt af virksomheden.

der beviser hans eller hendes udenlandske adresse (f.eks. en kopi af 		

Ja

købskontrakten til en bolig, kontoudtog fra en udenlandsk bank eller

Hvis andet ikke er angivet, erstatter fuldmagten tidligere udstedte fuldmagt(er).

Nej

udskrift fra en offentlig myndighed, f.eks. skattemyndighed).
Depot-/kontonummer

Fuldmagtsgiver

Firma (virksomhedens navn)

CVR-nummer

Fuldmagtshaver 1

Navn (efternavn, fornavn)

Personnummer

Adresse (folkeregisteradresse)

Telefonnummer (inkl. landekode)

E-mailadresse

Postnummer

Land

Statsborgerskab

By

Politisk
eksponeret
person

Har reel ejer, eller har reel ejer haft:
• en politisk udsat post eller en høj statslig stilling, eller
• et nært familiemedlem eller nærtstående samarbejdspartner i ovenstående position?

Fuldmagtshaver 2

Navn (efternavn, fornavn)

Politisk
eksponeret
person

Ja, og reel ejer udfylder derfor også blanketten
“Politisk eksponeret person”
Nej
Personnummer

Adresse (folkeregisteradresse)

Telefonnummer (inkl. landekode)

E-mailadresse

Postnummer

Land

Statsborgerskab

By

Har reel ejer, eller har reel ejer haft:
• en politisk udsat post eller en høj statslig stilling, eller
• et nært familiemedlem eller nærtstående samarbejdspartner i ovenstående position?

Fuldmagtens rækkevidde
Hver fuldmagtshaver gives herved ret til uafhængigt at træffe følgende
beslutninger på vegne af virksomhedens ovennævnte depot/konto hos Nordnet.
1. Få adgang til oplysninger om depotet/kontoen, herunder oplysninger om 		
beholdning, indestående og transaktioner.
2. Indgå og opsige aftaler relateret til depotet/kontoen, herunder kreditaftaler, 		
optionsaftaler og aftaler om værdipapirlån.
3. Erhverve, afhænde og på anden måde disponere over værdipapirer og andre
rettigheder som eksempelvis optioner.
4. Optage kredit hos Nordnet.

Ja, og reel ejer udfylder derfor også blanketten
“Politisk eksponeret person”
Nej

Bemærk venligst:
- At det ikke er tilladt at slette eller tilføje tilladelser til denne fuldmagt.
- At fuldmagten kun gælder for depotet/kontoen med ovennævnte depot-/		
kontonummer.
- At Nordnet har ret til at beslutte, om fuldmagten kan godkendes og kan til 		
enhver tid bestemme, hvorvidt den skal ophøre.
Behandling af personoplysninger
Nordnet vil som persondataansvarlig behandle de personlige oplysninger
om fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver, der er indsendt, i det omfang det er
nødvendigt for at kunne levere og administrere de produkter og tjenester,
som fuldmagten vedrører. Komplet information om Nordnets behandling af
personoplysninger er tilgængelig på www.nordnet.dk/dk/info/personoplysninger.

5. Tage del i, indsende og løbende opdatere oplysninger om fuldmagtsgiveren,
som Nordnet fra tid til anden kræver, for at leve op til gældende praksis om 		
kundekendskab.
6. Udbetale og kvittere for penge, værdipapirer og anden information, som 		
fuldmagtsgiveren må råde over hos Nordnet.
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Fuldmagt til firmategner
(Side 2 af 2)

Fuldmagtsgiverens
underskrift
(behørig
firmategner)

Nordnets
noteringer

Stilling		

Firmategnerens underskrift

Dato		

Navn

Dato
Indsendt af:

Fuldmagtsgiver

Signatur

Fuldmagtshaver
Gennemgået og godkendt af, dato

Vedhæftede ID-dokument
Kørekort

Pas

Sygesikringsbevis

Kopi

(Hvis fuldmagten returneres,
opbevarer Nordnet en kopi)

Andet
Dato

Signatur
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