
Fullmaktsgivare
(kunden)

Överförande
institut

Utländska 
värdepapper 
som ska flyttas

 
Listan kan
fortsättas på
baksidan eller
som skild bilaga

Kontoägare (för- och efternamn)/Företag (fullständigt namn)

 
Genom att kryssa i rutan samt underteckna fullmakten ger jag Nordnet fullmakt att ta emot alla nedan listade utländska
värdepapper till min depå hos Nordnet. Jag instruerar själv det överförande institutet/banken om att påbörja flytten.

 
Denna fullmakt ger Nordnet Bank AB (‘Nordnet’) fullmakt att flytta ditt värdeandelskonto (alla finska
värdepapper) hos en annan bank/värdepappersinstitut till Nordnet och/eller att ta emot dina
utländska värdepapper till din Nordnet -depå. Flytten av ditt finska värdeandelskonto är kostnadsfri
och i samband med flytten stängs ditt värdeandelskonto hos det avlämnande institutet/banken.
Det avlämnande institutet/banken kan eventuellt debitera en avgift för flytt av utländska
värdepapper.

Observera att du måste vara kund hos Nordnet för att överföringen kan genomföras.

Telefonnummer

Depå-/Förvarsnummer hos överförande institut/bank

Kontaktperson hos överförande institut/bank

 
Handelskod eller
värdepappersnamn

 
Handelsland eller
noteringsvaluta

ISIN-kod Antal

Kontaktpersons e-post hos överförande institut/bank

Depånummer hos Nordnet

Personbeteckning/FO.nr

Namn på överförande institut/bank

Nordnet Bank AB, org.nr 516406-0021
BOX 30099, 104 25 Stockholm, SVERIGE

Överförande
institut

Ort och datum

Kundens underskrift och namnförtydligande (båda förmyndarnas underskrift ifall fullmaktsgivaren är minderårig)

Fullmakts-
givarens
underskrift

Ort och datum

Skicka undertecknad fullmakt i original och kopia på giltig ID-handling(ar): 
- som inskannad bilaga genom Nordnets Meddelandecentral eller 
- portofritt till adressen: Nordnet Bank AB finsk filial, Avtalskod 5018590, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE 

 
Värdeandelskontot som ska flyttas från det andra kontoförande institutet/banken (35 tecken)

Namn på överförande institut/bank

Flytt av finskt värdeandelskonto

Flytt av utländska värdepapper

Nordnets
underskrift

 
Genom att kryssa i rutan samt underteckna fullmakten ger jag Nordnet fullmakt att 
flytta hela mitt värdeandelskonto till Nordnet. I samband med flytten överförs alla 
finska värdepapper på värdeandelskontot och värdeandelskontot hos det
överförande institutet/banken avslutas.

 
Värdeandelskontot som skall flyttas är ej pantsatt hos tredje part och har ej värdeandelar med begränsad rätt till utdelningar.
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Fullmakt

Fullmaktstagare

 
Flytt av finskt värdeandelskonto och/eller 
utländska värdepapper till Nordnet

Nordnet Bank AB

Nordnet Bank AB finsk filial Universitetsgatan 5 FIN–00100 Helsingfors Tel: +358 (0)20 198 5898 Fax: +358 (0)20 198 5899
E-post: asiakaspalvelu@nordnet.fi www.nordnet.fi FO-nr: 2329589-2 Nordnet Bank AB SE 516406-0021 Hemort: Stockholm1

A P K E  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0



Nordnet Bank AB finsk filial Universitetsgatan 5 FIN–00100 Helsingfors Tel: +358 (0)20 198 5898 Fax: +358 (0)20 198 5899
E-post: asiakaspalvelu@nordnet.fi www.nordnet.fi FO-nr: 2329589-2 Nordnet Bank AB SE 516406-0021 Hemort: Stockholm2

Kontrollista för flytt av finskt värdeandelskonto och/eller 
utländska värdepapper till Nordnet

När du vill överföra ditt värdeandelskonto eller utländska värdepapper till Nordnet ska 
du skicka in denna överföringsfullmakt till Nordnet. Denna kontrollista hjälper dig att 
kontrollera att all nödvändig information finns med så att din fullmakt kan hanteras så fort 
som möjligt.

Fullmaktsgivare
–	Notera	att	värdepappren	flyttas	till	depån	du	har	angett	i	fullmakten.
–	Notera	att	med	denna	fullmakt	kan	man	endast	flytta	värdepapper	mellan
 egna konton. 

Flytt av finskt värdeandelskonto
– Kontrollera att du har kryssat i rutan där du ger Nordnet fullmakt att flytta hela ditt 
 värdeandelskonto till Nordnet.
– Kontrollera att värdeandelskontonumret hos det överförande institutet/banken är 
 35 tecken långt. Kontonumrets första 16 tecken APKE 0000 0000 0000 är förifyllt på  
 blanketten. Fyll i de resterande 19 tecken.
 
Observera att anskaffningsuppgifterna inte följer med automatiskt vid flytten av ditt 
värdeandelskonto. Kom därför ihåg att spara dina anskaffningskurser och -datum
innan flytten inleds. Du kan sedan be Nordnet att uppdatera din depå med dina
sparade anskaffningsuppgifter. För uppdateringen debiterar vi enligt vår gällande prislista.

Vänligen notera att Nordnet inte kan ta emot ett värdeandelskonto eller värdeandelar
som är pantade hos tredje part eller som har begränsad rätt till utdelningar. Om du vill
flytta enskilda finska värdepapper ska flytten inledas hos det överförande institutet/
banken.

Flytt av utländska värdepapper
– Kontrollera att du har kryssat i rutan där du ger Nordnet fullmakt att ta emot de i tabellen  
 listade utländska värdepapper till Nordnet.
 Kontrollera att all information om det överförande institutet/banken samt värdepapper är  
	 ifyllt.	En	ISIN-kod	är	värdepapprets	12	tecken	långa	identifikationskod	(t.ex.	ISINkoden		
 för The Coca-Cola Company är US1912161007) En handelskod är i allmänhet 1-6 tecken  
 långt (t.ex. handelskoden för The Coca-Cola Company är KO).
	 Instruera	den	överförande	banken	om	att	flytta	dina	utländska	värdepapper	till	Nordnet.		
	 Notera	att	den	överförande	banken	eventuellt	kan	debitera	en	avgift	för	flytten	enligt	sin		
 prislista.

Observera	att	anskaffningsuppgifterna	inte	följer	med	automatiskt	vid	flytten	av	dina
utländska värdepapper. Kom därför ihåg att spara dina anskaffningskurser och -datum
innan	flytten	inleds.	Du	kan	sedan	be	Nordnet	att	uppdatera	din	depå	med	dina
sparade anskaffningsuppgifter. För uppdateringen debiterar vi enligt vår gällande
prislista.

Underskrift
– Kontrollera att överföringsfullmakten är undertecknad. Om fullmaktsgivaren är 
 minderårig behövs båda vårdnadshavarnas underskrifter.
 Kontrollera att kopia av giltig ID-handling är bifogad med överföringsfullmakten. Om  
 fullmaktsgivaren är minderårig behövs kopior på båda vårdnadshavarnas giltiga  
 ID-handlingar.

Vid	frågor	angående	flytt	av	värdepapper	till	Nordnet	kan	du	kontakta	oss	via
Nordnets	meddelandecentral,	e-post	asiakaspalvelu@nordnet.fi	eller
telefon 020 198 5898 (mån–fre 9.00–18.30).
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