
TRIENT DYNAMIC MULTI-ASSET FUND TEGNINGSBLANKETT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Etternavn / Firmanavn 

 Fornavn 

 Adresse   

Postnummer / sted   

Telefon / mobil   

E-post adresse   

Person nr. / Org.nr.   
 

VPS-konto (12 siffer)  
 

 
Jeg har ikke VPS-konto, så vennligst opprett en kostnadsfritt for meg. 

 

Trient Dynamic Multi-Asset Fund 

 Minimumsbeløp Tegningsbeløp inkl. 

tegningskostnader 

Spareavtale per mnd 

(minstetegning kr 500,-) 

Trekkdato 

spareavtale 

Klasse B 

(IE00BFMZBT35) 

Kr 1.000,- 

 

Kr    Kr  

Klasse C 

(IE00BFMZBV56) 

Kr 5.000.000,- 

 

Kr Kr  

Klasse I 

(IE00BFMZBW63) 

Kr 100.000.000,- 

 

Kr Kr  

Klase IH 

(IE00BFMZBX70) 

Kr 100.000.000,- 

 

Kr Kr  

 
Undertegnede tegner seg herved for fondsandeler i Trient Dynamic Multi-Asset Fund som angitt over, og gir med dette en engangsfullmakt til å belaste min / 
vår bankkonto for tegningsbeløpet inklusive tegningskostnader. Videre bekrefter undertegnede at tegningsbeløpet inklusive tegningskostnadene er 
tilgjengelig på bankkontoen angitt under på tegningstidspunktet. Undertegnede betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysninger fra 
min bank om at jeg har disposisjonsrett til oppgitt konto samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen. Vi gjør oppmerksom på at dersom det 
ikke er dekning på kontoen for tegningsbeløpet inklusive tegningskostnadene, vil få en senere kursdato eller at tegningen i sin helhet bortfaller. 

 
Undertegnede erklærer at jeg ikke er amerikansk statsborger, og at jeg vil sende skriftlig varsel til Trient Asset Management AS dersom jeg skulle bli 
amerikansk statsborger. Tegningen av fondsandelene er heller ikke gjort på vegne av amerikansk(e) statsborger(e), og fondsandelene vil ikke bli solgt eller 
overdratt til amerikansk(e) statsborger(e). 

 
Undertegnede har blitt informert om risiko, avkastningsmulighetene og anbefalt investeringshorisont for Trient Dynamic Multi-Asset Fund. Historisk 
avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning i Trient Dynamic Multi-Asset Fund vil blant annet avhenge av utviklingen i 
markedene fondet investerer i, forvalters dyktighet, fondets risiko og kostnader i forbindelse med kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ 
som følge av kurstap. Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med de opplysningene som fremkommer i prospekt, forenklet prospekt og vedtekter til 
Trient Dynamic Multi-Asset Fund, samt viktig informasjon på blankettens bakside 

 
Belast min / vår bankkonto i (bankens navn) Kontonummer (11 siffer) 

  
 

 
 

Tegningssted og dato Forpliktende underskrift** 
 

** Tegneren må være myndig. Når det tegnes iflg. Fullmakt skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges. Er undertegnede ikke kunde av 
salgsstedet, må kundeforhold opprettes og legitimasjonskontroll utføres. Nye kunder må vedlegge bekreftet kopi av legitimasjon (sertifikat, pass, bankkort 
eller lignende offisielt dokument som inneholder bilde navn og fødselsnummer). Bekreftet kopi kan blant annet fås hos distributører av verdipapirfond, politi 
eller advokat. Bekreftelsen skal både være stemplet og signert. Dersom andeler tegnes på vegne av en bedrift må en bekreftet kopi av firmaattest ikke eldre 
enn tre måneder vedlegges. Tilsvarende dokumentasjon må fremlegges av juridiske personer som 

er registrert i enhetsregisteret eller andre offentlige registre. Dessuten må bekreftet kopi av legitimasjon for den som er berettiget til å opptre på vegne av 
den juridiske personen vedlegges. Ordre fra nye kunder kan ikke effektueres før legitimasjonskontroll er foretatt. 

 
  Tegningsblanketten sendes til Trient: E-post: vps@sector.no  

 
           

Overførsel av tegningsbeløp kan gjøres til 

NOK-konto i DNB,  1506.05.36330 

 



TRIENT DYNAMIC MULTI-ASSET FUND 
 
Alminnelige forretningsvilkår 
1. Tegning av andeler 
Tegningsordre mottatt av Trient eller distributør og registrert i VPS før kl. 09.30, gir normalt kurs 
neste virkedag. Pengene vil da bli trukket fra investors konto samme dag som mottatt 
tegningsblankett etter at dekningskontroll er utført. Andelene vil først tildeles investors VPS-konto 
etter mottatt bekreftelse fra fondet og senest tre virkedager etter NAV settes. Tegning av andeler 
skal alltid innmeldes på godkjent tegningsblankett. 

 
Endringsmelding (bekreftelse) på tegning vil mottas kunden i løpet av 5 virkedager etter at 
tegningen er gjennomført. Dersom feil ved Endringsmelding eller Endringsmelding ikke er mottatt, 
må kunden ta kontakt med salgsstedet. Tegningsblankett må være signert av kunden og kvittert for 
legitimasjonskontroll av selger. 

 

Investert beløp 

     >  Kr 1 000               > Kr 5 000 000  

Tegningskostnader Opp til 1,50 %           Opp til 0,50 %  

Forvaltningshonorar 1,50 % 1,00 %  

Innløsningshonorar 0,10 % 0,10 % (Tilfaller fondet) 

Avkastningshonorar* Ja Ja  

 
*Fondets forvaltere vil motta 10 % av avkastningen de oppnår utover den definerte 
referanseindeksen. Avkastningsbasert honorar beregnes og akkumuleres daglig og utbetales 
kvartalsvis etterskuddsvis. Honoraret akkumuleres dog kun hvis fondets avkastning utover 
referanseindeksen er den høyeste siden fondets oppstartsdato. Av tegningshonorar går 2/3 til 
distributør samt 1/3 til forvalter. Forvaltningshonoraret blir delt likt mellom distributør og 
forvalter. 

 
2. Innløsning av andeler 
Tidsfrister for innløsningsordre er kl. 16.00 for tildeling av kursdato neste virkedag. Trient Dynamic 
Multi-Asset Fund har kursfastsettelse hver virkedag for innløsninger. Utbetaling og reduksjon av 
andeler vil skje så snart vi har mottatt innløsningsbeløpet fra fondet til vår konto. Melding om 
innløsning registreres i salgsstedsløsningen mot VPS. Innløsning kan gjøres med både beløp eller 
antall andeler som grunnlag. Normalt vil innløst beløp være disponibelt på kundens konto i løpet 
av 4-7 virkedager. Melding om innløsning må være signert av kunden og kvittert for 
legitimasjonskontroll av selger. 

 
3. Innhold i godkjent tegningsblankett 
Tegningsblanketten må være leselig og riktig utfylt i forhold til nødvendig informasjon: 

• Fondets navn 

• Tegningsbeløp (inkl. omkostninger) 

• Kundens VPS-kontonummer, da dette er en forutsetning for tegning 

• Kundens navn, fødselsnummer (11 siffer) og adresse 

• Bankkontonummer som skal belastes 

• Kundens underskrift 

• For kunder som ikke har VPS-konto, må dette opprettes. Kryss av i egen boks for 
opprettelse av VPS konto. Godkjent kopi av gyldig legitimasjon/ID må vedlegges. 

Original tegningsblankett oppbevares på salgsstedet, og må på forespørsel kunne fremvises til 
representanter fra Trient Asset Management AS. 

 
4. Ansvar 
Trient Asset Management AS er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med 
verdifastsettelse som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll som for eksempel strømbrudd, 

streik, feil i databehandlingssystemer eller telenett. Melding om tegning av fondsandeler kan ikke 
gjøres betinget eller trekkes tilbake. Det beregnes ikke NAV på norske eller irske helligdager. 

 
5. Prospekt og produktark 
Prospektet for fondene beskriver fondets målsetting, investeringsstrategi, historisk avkastning, 
kostnader og informasjon om forvaltningsselskapet. Prospekt samt fakta ark kan fås ved 
henvendelse til Trient Asset Management AS. Investorer oppfordres til å gjøre seg kjent med 
nevnte dokumenter før tegning. 

 
6. Angrerett 
Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast salgssted (angrerettloven). I 
henhold til angrerettloven av 21. desember 2000 gjelder ikke angrerett ved kjøp av andeler i 
verdipapirfond. For øvrig vises det til det enkelte verdipapirfonds prospekt og vedtekter hva 
gjelder øvrig krav til informasjon etter samme lovs bestemmelser. 

TEGNINGSBLANKETT 
 
 
 
 
Foretatt legitmasjonskontroll:   
(Nye kunder) 

 
Viktig informasjon 
Trient Asset Management AS (”Trient”) må ha all 
informasjon og dokumentasjon angitt nedenfor før 
ordre fra nye kunder kan effektueres. 
 
Privatkunder 
1. Korrekt utfylt blankett 
2. Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon 
3. Informasjon om eventuell politisk eksponert 

person 
 
Bedriftskunder 
1. Korrekt utfylt blankett 
2. Bekreftet kopi av firmaattest (eller tilsvarende), 

ikke eldre enn tre måneder 
3. Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til den/de som 

signerer blanketten 
4. Fullmakt, som viser at vedkommende er berettiget 

til å opptre på vegne av bedriften, dersom ikke 
dette fremgår av firmaattest 

5. Informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere 
og politiske eksponerte personer. 

 
Bekreftet kopi 
Bekreftet kopi kan gis av to myndige personer eller 
bank, postkontor og offentlige etater. Kopi bekreftet 
av to myndige personer skal inneholde de to 
personenes navn, fødselsdatoer, signaturer, 
kontaktopplysninger samt dato/sted for bekreftelsen. 

 
Reelle rettighetshavere 
Hvis du utfører tegningen for en juridisk person, 
vennligst oppgi navn, fødselsdato og 
kontaktopplysninger på personer som direkte eller 
indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 prosent av 
stemmene eller eierandelene i den juridiske 
personen, eller som på annen måte eier eller 
kontrollerer den juridiske personen i siste instans på 
neste side. Hvis du utfører tegningen på vegne av 
andre enn deg selv, vennligst oppgi vedkommendes 
navn, fødselsdato og kontaktopplysninger på neste 
side. 

 
Politisk Eksponerte Personer 
Trient Asset Management AS plikter å undersøke om 
kunder er politiske eksponerte personer (”PEP”). Med 
PEP menes fysisk person som innehar eller i løpet av  
det siste året har innehatt høytstående offentlige verv  
eller stilling i en annen stat enn Norge samt nær 
familiemedlem eller kjent medarbeider til en PEP. 
 
Formål 

Formål med etablering av kundeforholdet er å 
muliggjøre investeringer og sparing hos Trient. Ta 
kontakt med Trient om formålet skulle være noe 
annet. 

 
 

 
 
 

TRIENT ASSET MANAGEMENT AS Filipstad Brygge 2    Phone: +47 23 01 29 00                  Org.no: NO 996 906 191 

 N-0125 Oslo, Norway       
 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

TRIENT ASSET MANAGEMENT AS Filipstad Brygge 2  Phone: +47 23 01 29 00                  Org.no: NO 996 906 191 

 N-0125 Oslo, Norway     

 

 
OPPRETTELSE AV KUNDEFORHOLD 

 
Sendes til:    Trient Asset Management AS (Trient) 
Epost:     vps@sector.no 
 
 
Personnr./Organisasjonsnr.:  ____________________________________________ 

 
Deres navn/Firmanavn:  ____________________________________________ 

 
Kontaktperson:  ____________________________________________ 

 
Adresse:    ____________________________________________ 

 
Postnr, poststed:   ____________________________________________ 

 
Telefon dagtid / Mobilnr.:  ____________________________________________ 

 
E-mail adresse:   ____________________________________________ 

 
Fax nummer:    ____________________________________________ 

 
Bankkonto:    ____________________________________________ 

 
VPS-kontonummer:   ____________________________________________ 

 
Ønskes ny VPS konto  
opprettet:            Ja (sett kryss) 

 

Kunden bekrefter/samtykker ved undertegning av denne avtale: 
 

• at informasjon rettet til kunden personlig kan sendes på e-post eller sms 

• at Trient kan kunne gjennomføre kredittsjekk av kunden 

• å ha mottatt tegningsblankett for Trient Asset Management AS sine fond, og er gjort seg kjent de alminnelige 
forretningsvilkårene på denne blanketten forut for investeringer aktuell(e) fond. 
• å ha mottatt og lest nøkkelinformasjon for investeringer i aktuell(e) fond. 
• ved mottak, formidling og utførelse av ordre i ikke-komplekse finansielle instrumenter som skjer på kundens 

initiativ, har Trient ved ytelsen av tjenesten ikke plikt til å vurdere hensiktsmessigheten av det leverte eller 
tilbudte instrument eller tjenesteytelse. Den investorbeskyttelse som denne plikten medfører er dermed  
Ikke til stede. 

• at Trient kan utlevere legitimasjonsopplysninger til tredjeparter/samarbeidspartnere som har behov for 

opplysningene for å overholde det til enhver tid gjeldende hvitvaskingsregelverk 
 
Dokumenter levert kunde: 
 

Tegningsblankett 
Nøkkelinformasjon (KIID) om fondene 
Reelle rettighetshavere og PEP 
 
 

_______________________   ____________________________________ 
Sted og dato      Kundens signatur      
    



                                                                                                                                                                                       

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TRIENT ASSET MANAGEMENT AS Filipstad Brygge 2   Phone: +47 23 01 29 00                  Org.no: NO 996 906 191                       

 N-125 Oslo, Norway  

REELLE RETTIGHETSHAVERE OG PEP  

Reelle rettighetshavere:  
Trient Asset Management AS plikter å undersøke om juridiske personer har reelle rettighetshavere, 
hvilket er definert som fysisk person som:  

• Direkte eller indirekte eier mer enn 25 % av aksjene selskapet,  

• Utøver kontroll over ledelsen, 

• Krav på eller utøver kontroll over mer enn 25 % av formuesmassen, eller  

• Har hovedinteressen i foretaket.  

 

Kundeforhold: ___________________________________ Andel i % 

 ___________________________________  

Fødselsdato: ___________________________________ _________% 

Navn: ___________________________________ 

Adresse: ___________________________________ 

Postnr., poststed: ___________________________________ 
 

Fødselsdato: ___________________________________ _________% 

Navn: ___________________________________ 

Adresse: ___________________________________ 

Postnr., poststed: ___________________________________ 
 

Fødselsdato: ___________________________________ _________% 

Navn: ___________________________________ 

Adresse: ___________________________________ 

Postnr., poststed: ___________________________________ 

Politisk eksponerte personer (PEP):  

I tillegg plikter Trient Asset Management AS å undersøke om kunder er politisk eksponerte personer 
(”PEP”). Med PEP menes fysisk person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt 
høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge samt nær familiemedlem eller kjent 
medarbeider til en PEP. 

Er du eller noen av ovenstående personer å anse som en politisk eksponert person:  

  Ja          Nei   (sett kryss) 

 

_______________________                                                         ________________________________________________________________________________________ 

Sted og dato                                          Underskrift 
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