FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE
VIRKSOMHEDSKUNDER

Udfyld formularen så nøjagtigt som muligt, elektronisk eller med blokbogstaver og med sort eller blå kuglepen.

AFSNIT 1 | VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER (Alle felter skal udfyldes)
Henvisende Introducing Broker (hvis relevant):
Virksomhedens registrerede navn:
Virksomhedsnr. (CVR-nr):

Virksomhedens website:

Dato for etablering af selskab

Officiel e-mail adresse:

NACE code:

Moms nr.:

Ikke momspligtig

LEI-nr.(obligatorisk):

TIN nr.:

Ingen TIN

Kort beskrivelse af virksomheden (uddyb hvilke produkter og/eller tjenester der tilbydes):

Nuværende hjemstedsadresse:
Postnr og by:
Stat/Provins:

Land:

Forretningsadresse såfremt denne er forskellig fra registreret adresse:

Postadresse (hvis anden):
Mobiltelefon (Primært telefonnr.):
Tegningsberettigede:

AFSNIT 2 | EJEROPLYSNINGER1
Navn:

TIN (fx Cpr-nr.) i bopælsland:

Privat adresse:

Nationalitet:

Fødselsdato:

PEP*:

Tilknytning til en PEP*:

Postnr. og By:

Land:

Ja

Nej

Ja

Funktion:
Ejer
Bestyrelse
Direktion
Bemyndiget fondshandler
Eksisterende Saxo Bank konto
nr.

Nej
Ikke relevant

E-mail:

Mobiltelefon:

Fødeland:

TIN i fødeland:

Indsæt antal aktier eller stemmeret i % eller anden information i forhold til ejerskab eller kontrol over virksomheden:
Direkte:

%

Indirekte:

%

Nationalt id i fødeland:

*PEP: Politisk eksponeret person
1
For yderligere information og forklaringer se side 10
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AFSNIT 2 | EJEROPLYSNINGER1
Navn:

TIN (fx Cpr-nr.) i bopælsland:

Privat adresse:

Nationalitet:

Fødselsdato:

PEP*:

Tilknytning til en PEP*:

Postnr. og By:

Land:

Ja

Nej

Ja

Funktion:
Ejer
Bestyrelse
Direktion
Bemyndiget fondshandler
Eksisterende Saxo Bank konto
nr.

Nej
Ikke relevant

E-mail:

Mobiltelefon:

Fødeland:

TIN i fødeland:

Indsæt antal aktier eller stemmeret i % eller anden information i forhold til ejerskab eller kontrol over virksomheden:
%

Direkte:

Indirekte:

%

Nationalt id i fødeland:

AFSNIT 2 | EJEROPLYSNINGER1
Navn:

TIN (fx Cpr-nr.) i bopælsland:

Privat adresse:

Nationalitet:

Fødselsdato:

PEP*:

Tilknytning til en PEP*:

Postnr. og By:

Land:

Ja

Nej

Ja

Funktion:
Ejer
Bestyrelse
Direktion
Bemyndiget fondshandler
Eksisterende Saxo Bank konto
nr.

Nej
Ikke relevant

E-mail:

Mobiltelefon:

Indsæt antal aktier eller stemmeret i % eller anden information i forhold til ejerskab eller kontrol over virksomheden:
%

Direkte:
Fødeland:

TIN i fødeland:

Indirekte:

%

Nationalt id i fødeland:

AFSNIT 2 | EJEROPLYSNINGER1
Navn:

TIN (fx Cpr-nr.) i bopælsland:

Privat adresse:

Nationalitet:

Fødselsdato:

PEP*:

Tilknytning til en PEP*:

Postnr. og By:

Land:

Ja

Nej

Ja

Funktion:
Ejer
Bestyrelse
Direktion
Bemyndiget fondshandler
Eksisterende Saxo Bank konto
nr.

Nej
Ikke relevant

E-mail:

Mobiltelefon:

Fødeland:

TIN i fødeland:

Indsæt antal aktier eller stemmeret i % eller anden information i forhold til ejerskab eller kontrol over virksomheden:
Direkte:

Flere
ejere eller kontrolerende personer kan tilføjes på side 14
032019

%

Indirekte:

%

Nationalt id i fødeland:
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AFSNIT 3 | FORMÅL MED OG OMFANG AF KUNDEFORHOLD (ALLE FELTER ER PÅKRÆVEDE)
Formål med og omfang af kundeoprettelse hos Saxo Bank. Vælg venligst kun én af mulighederne.
Fastholdelse af kapital/kurssikring (minimering af risiko for tab)
Vækst (investeringens værdi øges med tiden, og kursudsving accepteres)
Spekulation (høj risiko accepteres til gengæld for potentielt højere afkast)
Hvor meget forventer De at investere over de næste 12 måneder
hos Saxo Bank (EUR)?

Hvor stort et investeringsbeløb råder De omtrent over (EUR)?

< 5,000

500,001 - 750,000

< 5,000

5,001 - 10,000

750,001 - 1.000,000

5,000 - 50,000

10,001 - 50,000

1,000,000 - 1,500,000

50,000 - 500,000

50,001 - 100,000

1,500,000 - 2,000,000

500,000 - 1,500,000

100,001 - 200,000

2,000,001 - 3.000,000

1,500,000 - 5,000,000

200,001 - 300,000

3.000,001 - 4,000,000

> 5,000,000

300,001 - 400,000

4,000,001 - 5.000,000

400,001 - 500,000

> 5,000,000

Fra hvilke(t) land(e) vil virksomheden overføre funds til Saxo Bank?
Til hvilk(e) land(e) vil virskomheden overføre funds fra Saxo Bank?
Valg af kontoens valuta:

FINANSIERINGSKILDER

Koncerninterne betalinger:
Lån/Kredit (angiv venligst kilde):
Udbytte, administrationsgebyrer etc. fra andre virksomheder (koncern, associeret selskab eller andet)
Pengetilførsel/ny egenkapital (angiv venligst kilde):
Indtægt fra løbende drift
Andet, anfør venligst:

Yderligere information samt uddybende forklaring kan findes på side 11
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AFSNIT 4 | OBLIGATORISK ERKLÆRING VEDR. FATCA-STATUS (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)
Disclaimer: Denne formular til kundeoprettelse er ikke til finansielle institutioner – hverken de, som besidder en ”financial
license”, eller de, som er fritaget for ”financial license”. En juridisk enhed, som i henhold til FATCA har status som udenlandsk
finansiel institution (FFI), kan ikke afgive erklæring om status her.
På vegne af virksomheden erklærer jeg/vi, at vores FATCA-status (Chapter 4 i US Internal Revenue Code) er:
Børsnoteret ikke-finansiel udenlandsk enhed (NFFE) eller en NFFE, som er forbundet med et børsnoteret selskab
• Enheden er en ikke-amerikansk virksomhed, som ikke er en finansiel institution.
•

Navnet på enheden, hvis aktier handles regelmæssigt på et etableret værdipapirmarked,
er

og

•

Navnet på værdipapirmarkedet, hvor aktien handles regelmæssigt, er

•

ISIN-koden for de aktier, der regelmæssigt handles på værdipapirmarkedet, er

Aktiv ikke-finansiel udenlandsk enhed (NFFE)
• Enheden er en ikke-amerikansk virksomhed, som ikke er en finansiel institution.
•

Mindre end 50 % af enhedens bruttoindtægter i det foregående kalenderår er passive indtægter1

•

 indre end 50 % af enhedens aktiver er aktiver, der genererer eller besiddes med henblik på at generere passive
M
indtægter (beregnet som et vægtet gennemsnit af procentdelen af passive aktier målt på kvartalsbasis).

Passiv ikke-finansiel enhed (NFFE)
• Enheden er en ikke-amerikansk virksomhed, som ikke er en finansiel institution.
Enheden har ingen væsentlige amerikanske ejere2 eller
Enheden har de væsentlige amerikanske ejere, der angivet i afsnit 2:
Bemærk: Hvis virksomhedens FATCA-status ikke er NFFE i henhold til en af ovenstående definitioner, skal virksomhedens FATCA-status erklæres særskilt
på formularen W-8BEN-E eller på erklæring for FFIs.
1. Passive indtægter defineres generelt som: udbytte, renter, husleje, royalties, annuiter og visse andre former for passive indtægter, jf. formular W-8BEN-E
for en nærmere definition.
2. Væsentlige amerikanske ejere defineres generelt som: En amerikansk ejer, som direkte eller indirekte ejer mere end 25 % af aktiekapitalen (målt på stemmer eller værdi), som defineret i section 1.1473-1(b) i det amerikanske finansministeriums FATCA-regler. I nogle retsområder kan grænsen for ejerandele,
der skal indberettes, være højere end 25 %. Derfor skal den præcise ejerandel i procent oplyses.

AFSNIT 5 | ANSØGNING OM REDUCERET UDBYTTEBESKATNING/SKATTEBEGUNSTIGELSE I HENHOLD TIL
DOBBELTBESKATNINGSOVERENSKOMST
(Kun for virksomheder)

Ønsker ikke at gøre brug af dobbeltbeskatningsaftalen med US til nedsat beskatning

De bedes sætte kryds i feltet nedenfor, hvis De ønsker at ansøge om reduceret udbyttebeskatning:
(Selskabsnavn:)

overholder alle de fornødne bestemmelser i dobbeltbe-

skatningsoverenskomsten mellem USA og
(land) for at kunne opnå reduceret
udbyttebeskatning, herunder eventuel bestemmelse om begrænsning af overenskomstfordele, og opnår indtægterne i
overensstemmelse med section 894 i US Internal Revenue Code med tilhørende bestemmelser, som den retmæssige ejer.
Nedenfor er angivet typer bestemmelser om begrænsning af overenskomstfordele, der kan forekomme i den pågældende
dobbeltbeskatningsoverenskomst (sæt kun ét kryds):
Offentlig myndighed		

Selskab, der opfylder ejerskab og Base Erosion test

Anden skattefritaget organisation

Børsnoteret selskab

Dattervirksomhed af børsnoteret selskab

Selskab, der opfylder Derivative Benefits test

Skattefritaget pensionstrust eller-fond
Selskab, der oppebærer indtægt ved beskæftigelse med aktiv drift af handels- eller forretningsvirksomhed
De kompetente myndigheder i USA har afgivet en positiv skønsmæssig afgørelse
Andet (angiv artikel og paragraf)
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AFSNIT 6 | CRS (COMMON REPORTING STANDARD) – FÆLLES INDBERETNINGSSTANDARD I OECD-REGI
I forbindelse med CRS er Saxo Bank forpligtet til at indhente en række oplysninger, som bedes anført nedenfor.
Jeg/vi erklærer hermed, at:
Aktivt ikke-finansielt selskab (Aktiv NFE)
Børsnoteret selskab – selskaber hvis aktier regelmæssigt handles på et reguleret marked samt datterselskaber til et sådan
noteret selskab
En offentlig myndighed eller en Centralbank
International Organisation:
Andre typer virksomhed, forening eller institution, hvor størstedelen (>50%) af indtægterne kommer fra aktiv virksomhed
(f.eks. start-up NFE)
Passivt ikke-finansielt selskab (Passiv NFE)

Denne del skal kun udfyldes, hvis virksomheden/selskabet er skattemæssigt hjemmehørende i flere/andre lande end det land, hvori
virksomheden/selskabet er registreret:
Skattemæssigt hjemsted (land)

TIN-nr.

TIN-nr. ikke tilgængeligt (x)

Hvis der er flere skattemæssige hjemstedslande, bedes separat dokument vedlagt.

AFSNIT 7  |  DEKLARERING AF IHÆNDEHAVER AKTIER

Jeg/vi erklærer, at virksomheden
dags dato, ikke har udstedt ihændehaver aktier eller har intention om at gøre dette.

og/eller virksomhedens aktionærer, per

Virksomheden påtager sig at notificere Saxo Bank skriftligt og uden ophold, såfremt virksomheden udsteder eller påtænker at
udstede indehændehaver aktier.
Virksomheden forstår og akcepterer, at Saxo Bank har lov til at afslutte et hvert kundeforhold med virksomheden (inklusive,
men ikke limiteret til ISDA Master aftale og Institutional Trading aftale) med 30 dages skriftlig notice gældende fra dagen hvor
virksomheden udsteder, eller har intentioner om at udstede ihændehaver aktier.
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AFSNIT 8 | RISIKOOPLYSNINGER (OBLIGATORISKE)
For at overholde EU-lovgivningen, dvs. MiFID-direktivet, skal Saxo Bank afgive følgende advarsel om risici ved komplekse produkter.

OPLYSNINGER OM KARAKTERISTIKA OG RISICI VED VISSE KOMPLEKSE PRODUKTER
Nedenfor følger en overordnet beskrivelse af karakteristika og risici ved visse komplekse produkter samt karakteristika for markederne
for disse. De kan læse mere bagest i de Almindelige Forretningsbetingelser for Saxo Bank A/S og på www.home.saxo under afsnittet
”Uddannelse”.
Handel med finansielle produkter indebærer altid en risiko. Generelt bør De derfor kun handle finansielle produkter, såfremt De forstår
produkterne og de risici, de indebærer.
VALUTAHANDEL (FOREX)
Ved valutahandel spekuleres i prisudviklingen af én valuta i forhold til en anden valuta, hvor den ene sælges og den anden købes. For eksempel kan britiske pund (GBP) sælges over for amerikanske dollars (USD), hvis man forventer, at USD vil stige over for GBP.
Valuta handles som et marginprodukt. Dette indebærer, at De kan investere for mere, end De har til rådighed på Deres konto og der- ved
låner til den større investering af Saxo Bank. Valuta kan handles som valutaspot, valutaforwards eller valutaoptioner. Valutaspot indebærer handel af én valuta mod en anden her og nu. Valutaforwards og valutaoptioner indebærer, at handel afvikles på et fremtidigt aftalt
tidspunkt til bestemte priser aftalt på handelstidspunktet. Valutaforwards indebærer en forpligtelse til at gennemføre handlen til den
aftalte pris på udløbsdatoen. Valutaoptioner giver mulighed for at indgå en handel i valutaspottets underliggende valutakryds på udløbsdatoen, hvis kursen på dette tidspunkt er mere fordelagtig i forhold til den gældende markedskurs. Solgte optioner giver omvendt en
forpligtelse til at indgå en handel med køber (Saxo Bank) på udløbsdatoen, hvis køber ønsker det. Købte optioner giver dermed begrænset
risiko i form af den præmie, der betales ved kontraktens indgåelse, mens solgte optioner giver ubegrænset risiko i form af en kursændring
i valutaspottets underlæggende valutakryds.
Valutamarkedet er verdens største finansmarked med handler døgnet rundt alle hverdage. Det er bl.a. karakteriseret ved en relativt lille
profitmargin sammenlignet med øvrige produkter. Stor profit forudsætter derfor stor handelsvolumen. Dette opnås f.eks. ved at handle på
marginer som beskrevet ovenfor. Ved valutahandel vil en gevinst hos én aktør på markedet altid modsvares af et tab hos en anden aktør,
når der ses bort fra omkostninger i form af kommission og difference mellem købs- og salgskurser. Valutahandel gennemføres altid med
Saxo Bank som modpart. Dette indebærer, at en position, der åbnes hos Saxo Bank, kun kan lukkes hos Saxo Bank. Generelt kan der være
større risiko forbundet med OTC (over-the-counter) transaktioner end med f.eks. handler med værdipapirer såsom aktier, da man i en
OTC-transaktion ikke har en central modpart, og da begge parter påtager sig en vis kreditrisiko samt risiko for modpartens misligholdelse.
Saxo Bank stiller priser baseret på de priser, som Saxo Bank kan opnå i markedet. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at Deres gevinst eller
tab modsvares af tab eller gevinst til Saxo Bank, da Saxo Bank i høj grad søger at afdække risici med andre modparter.
Da valuta handles på margin, og De dermed har mulighed for at indgå en større position end Deres midler hos Saxo Bank ellers tillader,
kan en relativt lille negativ eller positiv markedsbevægelse få uforholdsmæssig stor indvirkning på Deres investering. Dette kan være både
en fordel og en ulempe. Dermed er der potentielt også mulighed for at opnå en relativt stor gevinst selv med et relativt lille indestående,
men der er også en risiko for et væsentligt tab, hvis handlen ikke falder heldigt ud. Hvis Deres samlede eksponering ved marginhandler er
større end den stillede margin, risikerer De at tabe mere end den stillede margin.
CFD’er
CFD’er – eller Contract for Difference – er spekulation i værdiudvikling. Produktet giver Dem mulighed for at spekulere i, hvorvidt værdien
af et aktiv, f.eks. en valuta, et ædelmetal, et indeks eller en aktie,, vil stige eller falde i fremtiden. Det bemærkes dog for god ordens skyld, at
der ikke sker fysisk levering af det underliggende aktiv. Hvis Deres spekulationer viser sig at være rigtige, tjener De værdiforskellen (minus
omkostninger), men De skal omvendt betale værdiforskellen (plus omkostninger), hvis Deres spekulationer viser sig at være forkerte. Da
CFD’er er bundet op på et underliggende aktiv, afhænger værdien af CFD’en af det pågældende under- liggende aktiv. CFD’er handles altid
som marginhandler (se herom ovenfor under valutahandler). CFD’er handles med Saxo Bank som modpart, hvilket indebærer, at en position, der åbnes hos Saxo Bank, kun kan lukkes hos Saxo Bank. Generelt kan der være større risiko forbundet med OTC-transaktioner end
med f.eks. børshandlede produkter såsom aktier, da man i en OTC-transaktion ikke har en central modpart, og da begge parter påtager sig
en vis kreditrisiko samt risiko for modpartens misligholdelse.
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Prisudviklingen følger dog altid det underliggende produkt, som i de fleste tilfælde handles på et reguleret marked. For CFD’er på enkelte
aktier følger kurs og likviditet kursen og likviditeten for den pågældende aktie på det marked, hvor aktien er optaget til handel, hvorimod for
eksempel indeksbaserede CFD’er er et produkt, som Saxo Bank prisfastsætter OTC ud fra pris og likviditet fra både de underliggende aktier,
futures-markedet, anslået fremtidigt udbytte, renteeffekter osv.
Da CFD’er handles på margin, og De dermed har mulighed for at indgå en større position end Deres midler hos Saxo Bank ellers tillader, kan
en relativt lille negativ eller positiv bevægelse i det instrument, som CFD’en er baseret på, få stor indvirkning på Deres investering over en
relativt kort periode. CFD’er indebærer derfor en relativ høj grad af risiko. Dermed er der potentielt også mulighed for at opnå en relativt stor
gevinst selv med et relativt lille indestående. Hvis Deres samlede eksponering under marginhandler overstiger Deres indestående, risikerer
De at miste mere end Deres indestående.
FUTURES
Futures indebærer spekulation i, hvorvidt prisen på et bestemt underliggende aktiv vil stige eller falde i fremtiden. En future indehol- der en
standardiseret forpligtelse til enten at købe eller sælge dette underliggende aktiv til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Aktivet kan f.eks. være råvarer, landbrugsvarer eller finansielle produkter. Afhængig af den pågældende future, skal aktivet enten afregnes som
prisdifferencen, eller leveres fysisk på udløbsdatoen. Det bemærkes dog for god ordens skyld, at der ikke sker fysisk levering af det underliggende aktiv. Futures handles altid som marginhandler (se herom ovenfor under valutahandler). Futures-handel foregår altid i et reguleret
marked, enten ved direkte handel i børsernes handelssystemer eller ved indrapportering af handler.
Da futures handles på margin, og De dermed har mulighed for at indgå en større position end Deres midler hos Saxo Bank ellers tillader,
kan en relativt lille negativ eller positiv markedsbevægelse få stor påvirkning på Deres investering. Handel med futures indebærer derfor en
relativ høj grad af risiko. Dermed er der potentielt også mulighed for at opnå en relativt stor gevinst med et relativt lille indestående, men også
en risiko for et væsentligt tab, hvis handlen ikke falder heldigt ud. Hvis Deres samlede eksponering under marginhandler overstiger Deres
indestående, risikerer De at miste mere end Deres indestående.
KONTRAKTOPTIONER
Optionshandel er yderst spekulativ og er pga. de dermed forbundne risici ikke egnet for alle investorer. Købere og sælgere af kontraktoptioner bør sætte sig ind i den type optioner (dvs. put eller call, købt eller solgt), de ønsker at handle, og de risici, der er forbundet hermed.
Kontraktoptioner handles med Saxo Bank som modparten i handlen, hvilket indebærer, at en position, der åbnes hos Saxo Bank, kun kan
lukkes hos Saxo Bank.
En kontraktoption giver Dem ret eller pligt til enten at købe eller sælge en bestemt mængde eller værdi af det pågældende underliggende
aktiv til en bestemt kurs, idet optionen enten udnyttes før eller på den angivne udløbsdato. En kontraktoption, der giver Dem ret til at købe
eller pligt til at sælge, kaldes en call-option, mens en kontraktoption, der giver Dem ret til at sælge eller pligt til at købe, kaldes en put-option.
En kontraktoption, der er ”in the money” på udløbstidspunktet, vil altid blive udnyttet.
Handel med kontraktoptioner er forbundet med høj risiko. Kontraktoptioner, der giver Dem ret til enten at sælge eller købe et underliggende
aktiv (købte kontraktoptioner), kan være værdiløse på udløbstidspunktet, og Deres oprindelige investering (dvs. præmie og transaktionsomkostninger) vil være tabt. Kontraktoptioner, der giver Dem pligt til enten at sælge eller købe et underliggende aktiv (solgte kontraktoptioner),
kan give betydelige (potentielt ubegrænsede) tab. For at sikre, at De er i stand til at dække eventuelle tab på solgte kontraktoptioner, kræver
Saxo Bank margin. De potentielle tab kan ikke desto mindre overstige den stillede margin, og De vil hæfte for disse tab.
Hvis Deres samlede eksponering ved marginhandler er større end den stillede margin, risikerer De at tabe mere end den stillede mar- gin.
Hvis en kontraktoptions underliggende aktiv er et marginhandlet produkt (dvs. et derivat), og hvis kontraktoptionen udnyttes af køber,
vil køber (ved call-optioner) eller sælger (ved put-optioner) af kontraktoptionen erhverve en position i det underliggende marginhandlede
produkt med de tilknyttede risici og hæftelser for at sikre en margin.
Før De handler kontraktoptioner, bør De nøje læse vejledningen om kontraktoptioner, som De kan finde på www.saxobank.com
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AFSNIT 9 | ERKLÆRING
Jeg erklærer under edsansvar, at de oplysninger angivet i denne formular efter min bedste overbevisning er rigtige, korrekte og fuldstændige.
JEG ERKLÆRER ENDVIDERE UNDER EDSANSVAR, AT:
Den identificerede virksomhed ikke er en amerikansk person.
De indtægter som denne formular vedrører er: a) ikke relateret til drift af handelsaktiviteter eller virksomhed i USA, b) relateret til drift af
handelsaktiviteter eller virksomhed i USA men som dog ikke er skattepligtig i USA i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst, eller
c) en samarbejdspartners andel af et partnerskabs faktisk relaterede indtægter.
For mæglertransaktioner eller byttehandler er den retmæssige ejer en “fritaget udenlandsk person”. En udenlandsk person omfatter en
udenlandsk virksomhed, et udenlandsk partnerskab, en udenlandsk fond, et udenlandsk bo og andre personer, som ikke er en amerikansk
person. Det omfatter desuden en udenlandsk filial eller kontor af en amerikansk finansiel institution eller en amerikansk clearing-organisation, hvis den udenlandske afdeling er en “qualified intermediary” (QI). Generelt anses betaling til en amerikansk afdeling af en udenlandsk
person som betaling til en udenlandsk person.
At have modtaget tilfredsstillende svar på alle spørgsmål vedrørende betingelser, vilkår og andre forhold i forbindelse med relevante
produkter.
At den FATCA-status, som jeg/vi erklærer om af denne formular til kundeoprettelse, er korrekt, fuldstændig og opdateret. At jeg/vi er
forpligtet til at meddele Saxo Bank uden ophør, hvis vores FATCA-status ændres.
At jeg/vi er forpligtet til at meddele Saxo Bank uden ophør, hvis vores FATCA-status ændres.
JEG/VI BEKRÆFTER ENDVIDERE:
At de oplysninger jeg/vi har givet i denne formular er korrekte, samt at jeg/vi anerkender, at jeg/vi er forpligtet til at informere Saxo Bank
straks i tilfælde af ændringer i disse oplysninger;
At investeringsbeløbet er valgt af mig/os under hensyntagen til vores samlede økonomiske situation, samt at jeg/vi finder dette beløb
rimeligt i forhold til denne situation;
JEG/VI BEKRÆFTER OG ACCEPTERER, AT DE PERSONLIGE OPLYSNINGER*, JEG/VI HAR FREMSENDT TIL SAXO BANK:
Kan deles med en hvilken som helst Introducing Broker med det formål at gennemføre due diligence-undersøgelser og godkende min/vores
ansøgning, såfremt jeg har udpeget en Introducing Broker.
Må anvendes til at udføre en søgning gennem en tredjepartsudbyder af autentificering med det formål at bekræfte min identitet. For at
gennemføre dette har tredjepartsudbyderen af autentificering ret til at efterprøve mine/vores oplysninger og sammenholde dem med
oplysninger i en hvilken som helst database (offentlig eller anden), som de har adgang til. De har også fremover ret til at bruge mine/vores
oplysninger til at hjælpe andre virksomheder i forbindelse med verificering. Der opbevares en optegnelse over søgningen.
Kan videregives til andre selskaber i Saxo Bank-koncernen**. Visse selskaber i Saxo Bank-koncernen er beliggende i lande, hvor lovene
om databeskyttelse måske ikke giver et beskyttelsesniveau svarende til lovene i Danmark.
Oplysningerne kan videregives med henblik på at opfylde de lovbestemte krav (herunder i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger
mod hvidvask af udbytte), men også til risikostyring, tilbud om og gennemførelse af investeringsrådgivning, investeringsservice, hjælp med
kundeforespørgsler og til generel administration, så at Saxo Bank A/S kan tilbyde sin service til kunden døgnet rundt.
Kan deles med tredjepartsbureauer, der arbejder på vegne af Saxo Bank-koncernen med det formål at udarbejde en kundeanalyse til
brug i forbindelse med Saxo Bank-koncernens salgs- og marketingaktiviteter.

*For yderligere information se venligst afsnittet Definitioner og Forklaringer.
**En oversigt over virksomheder i Saxo Bank-koncernen kan findes på vores hjemmeside: www.home.saxo

032019

8 /15

FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE
VIRKSOMHEDSKUNDER

JEG/VI BEKRÆFTER MED MIN/VORES UNDERSKRIFT(ER):
(A) At jeg/vi forstår og accepterer, at forholdet mellem Saxo Bank og mig/os, enhver ordre, instruks og Kontrakt og denne Formular til
Kundeoprettelse er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk lovgivning som det eneste og eksklusive lovvalg.
(B) At jeg/vi forstår og accepterer, at Sø- og Handelsretten har enekompetence til at afgøre enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse
med 1) forholdet mellem Saxo Bank og mig/os, 2) de Almindelige Forretningsbetingelser, herunder enhver ordre og Kontrakt, og 3)
denne Formular til Kundeoprettelse. Saxo Bank forbeholder sig dog retten til at anlægge sag for enhver kompetent domstol og i en
enhver kompetent jurisdiktion, som Saxo Bank måtte finde passende, herunder, men ikke begrænset til, jurisdiktioner, hvor jeg/vi er
statsborger(e) eller bosiddende, og jurisdiktioner, hvor jeg/vi ejer aktiver.
(C) At jeg/vi forstår og accepterer, at dette afsnit 8, pkt. A)-C), forbliver i kraft efter eventuelt ophør af forholdet mellem Saxo Bank og mig/os.
(D) At have læst, forstået og accepteret de Almindelige Forretningsbetingelser (herunder erklæring om risiko), Forretningsbetingelser for
Internationale Pengeoverførsler, Information om Markedsadfærd samt Handelsbetingelserne (Commissions, Charges & Margin
Schedule), og hele indholdet heraf.
(E) At have accepteret, at de Almindelige Forretningsbetingelser (herunder erklæring om risiko), Forretningsbetingelser for Internationale
Pengeoverførsler, Information om Markedsadfærd samt Handelsbetingelserne (Commissions, Charges & Margin Schedule) såvel
som Interessekonfliktpolitik og Ordreudførelsespolitik og alle andre relevante vilkår og betingelser (med de til enhver tid gældende
ændringer) gælder for hele mit/vores kundeforhold med Saxo Bank.
(F) At have modtaget, læst og forstået materiale og produktoplysninger vedrørende relevante produkter. Derudover er jeg/vi blevet
informeret om og har accepteret, at materialet med produktinformation altid er at finde på Saxo Banks hjemmeside.
(G) At Saxo Bank ikke sender mig/os dokumenter med central information (”KID”) i papirform, men at de relevante KID er tilgængelige
online via platformen forud for handel, og at jeg/vi i tilfælde af stop ud af mine/vores positioner ikke modtager KID forud for stop ud,
samt at jeg/vi altid kan kontakte Saxo Bank, hvis jeg/vi ønsker at modtage KID i papirformat.
For yderligere information: https://www.home.saxo/legal/key-information-documents/kid
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FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE
VIRKSOMHEDSKUNDER

DEFINITIONER OG FORKLARINGER
VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE

Før De udfylder og underskriver formularen, skal De være sikker på, at De har læst og forstået al information, som De har modtaget om
en Saxo Bank handelskonto, herunder de almindelige forretningsbetingelser (herunder Erklæring om Risiko), Forretningsbetingelser
for Værdipapirhandel, Forretningsbetingelser for Depotforvaltning, Forretningsbetingelser for Internationale Pengeoverførsler samt
Interessekonfliktpolitik og Ordreudførelsespolitik (som De finder på vores hjemmeside www.saxobank.dk).

DEFINITION AF EJERFORHOLD FOR SELSKABER OG FONDE:
SELSKABER

FONDE

• Personer, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer
et selskab, eller kontrollerer mere end 25 % af aktierne eller
stemmerettighederne.

• Personer, der er i henhold til en fonds vedtægter eller på
anden vis er berettiget til 25 % eller mere af udloddet
udbytte eller andre aktiver i en fond eller et tilsvarende
juridisk arrangement, forudsat at man har kendskab til
sådanne personer.

• Personer, der på anden vis udøver kontrol over et selskabsledelse.

• Den gruppe af personer på hvis primære foranledning
fonden eller et tilsvarende juridisk arrangement er stiftet
eller drives.
• Personer, der kontrollerer 25 % eller mere af det udloddede
udbytte eller andre aktiver i en fond eller et tilsvarende
juridisk arrangement eller en tilsvarende enhed.

SOM DOKUMENTATION FOR EJERSTRUKTUREN SKAL FØLGENDE DOKUMENTER VEDHÆFTES, JF. A ELLER B.
A.

Et eller flere af de anførte dokumenter, der dokumenterer
ejerstrukturen

(i)

Udskrift fra selskabsregister eller tilsvarende

(ii)

Koncernoversigt inkl. ejerskabsstruktur (underskrevet)

B. Juridisk dokumentation for ejerskabs- og kontrolstruktur

•

Dokumentet skal være udstedt eller bekræftet af en ekstern
advokat eller revisor, der har beskikkelse/ autorisation i det
land, hvor selskabet er hjemmehørende.

(iii) Ejerbog (underskrevet)
(iv) Seneste reviderede årsregnskab
(v) Evt. aktionæroverenskomster (såfremt de indeholder
information om den faktiske ejerskabsstruktur)
(vi) Evt. pantsætningsaftaler
(vii) Fundats

Saxo Bank kan bede om yderligere dokumentation for at sikre overholdelse af hvidvasklovens regler. Væsentlige ændringer i
ejerskabsstrukturen skal straks meddeles Saxo Bank.
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FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE
VIRKSOMHEDSKUNDER

PERSONLIGE OPLYSNINGER:

Personlige oplysninger er alle oplysninger forbundet med en identificeret person eller identificerbar person, herunder men ikke
begrænset til navn, cpr. nummer, adresse etc. samt kontooplysninger, optegnelser, investeringer mm. der er indsendt i forbindelse med
kunderegistrering eller på et senere tidspunkt.
GENEREL PRIVATLIVSPOLITIK:

Klik her for oplysninger om Saxo Bank-koncernens persondatapolitik
KUNDEKLASSIFICERING:

I overensstemmelse med MiFID-direktivet er Saxo Bank forpligtet til at opdele og klassificere bankens kunder i tre kategorier. Detail,
Professionel og Godkendt Modpart.
Alle kunder vil som udgangspunkt blive klassificeret som detailkunder for at give dem den højeste beskyttelse fra myndighederne. Hvis De
mener, at denne indledende klassificering ikke afspejler Deres nuværende niveau af viden og erfaring inden for visse (eller hele rækken
af) investerings- og kurssikringsprodukter, kan De vælge en anden klassificering i Konto - MiFID - Statusvinduet på SaxoTreasurer eller ved
at kontakte Deres Account Manager.
TAX TREATY CLAIMS:

Virksomheder i retsområder, der har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med USA, kan i henhold til bestemmelserne i den
pågældende overenskomst være berettiget til reduceret udbyttebeskatning af indtægter fra kilder i USA. Adgangen til skattebegunstigelse
afhænger imidlertid af, hvorvidt modtageren opfylder bestemmelserne i den pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomst,
herunder eventuel begrænsning af begunstigelser. Det er Deres ansvar at sikre, at sådanne bestemmelser er overholdt. De bedes
rådføre Dem med Deres skatterådgiver med hensyn til skattebegunstigelse.
LEGAL ENTITY IDENTIFIER

Bemærk: Et LEI-nummer er en unik 20-cifret talkode, der kræves i forbindelse med handel og indberetning af derivatkontrakter i EØS, jf.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre
(EMIR). LEI-numre udstedes af EU-godkendte lokale driftsenheder. En liste over godkendte lokale driftsenheder kan ses på: http://www.
leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf

NACE-KODE (SKAL INDEHOLDE ET BOGSTAV OG EN KOMBINATION AF NUMRE, EKSEMPEL A01.64):

For at overholde Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA’s) indberetningskrav skal alle kunder levere en NACE-kode til angivelse
af deres væsentligste økonomiske aktivitet. NACE-koder blev etableret med forordning (EF) nr. 1893/2006 og giver rammerne for
indsamling og præsentation af statistiske data i henhold til økonomisk aktivitet. NACE kan sammenlignes med ISIC i FN-regi og Standard
Industrial Classification (SIC) i USA under Bureau of Labor Statistics’ kompetenceområde. En fuldstændig liste over NACE-koder findes her:
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&St
MOMSREGISTRERINGSNR.:

Momsregistreringsnummeret skal kunne bekræftes via Europa-Kommissionens hjemmeside http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vatRequest.html. Hvis De har et europæisk momsregistreringsnummer, som ikke kan bekræftes, bedes De kontakte de lokale myndigheder i
Deres land. De bedes oplyse Saxo Bank A/S om Deres europæiske momsregistreringsnummer, så snart nummeret kan bekræftes. Saxo Bank
A/S er forpligtet til at beregne 25 % moms af alle relevante ydelser, indtil der indsendes et momsregistreringsnummer, som kan bekræftes.
AUTORISEREDE DEALER:

Autoriserede Dealers er virksomhedens medarbejdere som er autoriserede til at have adgang til Virksomhedens konto hos
Saxo Bank og er autoriserede af virksomheden til at udføre handler på dennes vegne. Hver autoriseret dealer skal have egen e-mail
adresse og eget telefon nr. og hans/hendes adgang til kontoen identificeres ved unikt longin ID.
Beskrivelse af Finansieringskilder

Påkrævet dokumentation

Koncerninterne betalinger

Kræver en forklaring af formålet med betalingerne og seneste årsopgørelse / regnskabsopgørelse for at vise beløb, dato
og tilbagebetalingsbetingelser for sådanne transaktioner

Lån/Kredit (angiv venligst kilde):

Kræver en Låneaftale, en Lånerklæring fra den konto der modtager Lån/Kredit, et Bekræftelsesbrev fra låneudbyder
samt dokumentation for overførsel af lånebeløbet fra den angivne låneudbyder

Udbytte, administrationsgebyrer etc. fra andre
virksomheder (Koncern, associeret selskab
eller andet)

Kræver udbyttekontraktens note(r) og en regnskabsopgørelse med angivelse af dato for modtagelse og beløb af midler
samt navn på selskabet, der udbetaler udbyttet

Pengetilførsel/ny
kilde):

Kræver en forklaring på forholdet mellem modtagerfirmaet og kreditoren samt formålet med kontantindskud. Det kræves
også, at en kontoudskrift viser den øjeblikkelige betaling helt eller delvist fra kreditorens konto til virksomhedskontoen

egenkapital

(angiv

venligst

Indtægt fra løbende drift

Kræver en revideret opgørelse, der viser indtægter, finansielle positioner og pengestrømme, der er genereret fra
løbende aktiviteter samt virksomhedens forrenting (drift)

Andet (angiv venligst)

Kræver et gyldigt dokument, der understøtter typen, beløbet, datoen og kilden til de midler der står på firmaets konto
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FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE
VIRKSOMHEDSKUNDER

I overensstemmelse med hvidvasklovens regler er Saxo Bank forpligtet til at indhente følgende dokumentation fra sine kunder.
Saxo Bank forbeholder sig desuden ret til at anmode om yderligere dokumentation på et hvilket som helst tidspunkt i godkendelsesprocessen. Kontakt os venligst på +45 39 77 40 01, eller se afsnittet “FAQ – Kontooprettelse” på www.home.saxo, hvis De har spørgsmål
til dokumentationskravene.
VIRKSOMHEDSDOKUMENTATION

INDIVIDUEL DOKUMENTATION

•

Udskrift fra Erhvervsstyrelsen eller lignende udenlandsk
myndighed eller registreringsbevis

•

Underskrevne vedtægter

Legitimation og typer af godkendte dokumenter:
• Gyldigt pas (billed- og underskriftsside er påkrævet)
• Gyldigt kørekort
• Gyldigt ID-kort

•

Dokumentation for tegnings- og underskriftsforhold

•

Dokumentation for identitet (jf. pkt. B) for alle tegningsog underskriftsberettigede

•

Dokumentation for identitet og adresse (jf. pkt. B) for alle
ejere angivet i afsnit 2

•

Yderligere dokumentation for ejerskabsstruktur (defineret
nærmere i afsnit 2, A og B)

•

Documentation for momsnummer eller for at virksomheden ikke er momspligtig.

Identitetsdokumenter må ikke være udløbet, skal være udstedt
af en offentlig myndighed og skal inkludere:
• Fulde navn
• CPR-nr. eller ligenende ID-nr.
• Fødselsdato og -sted
• Tydeligt billede, der identificerer personen
• Underskrift
Dokumentation for adresse. Dokumentet skal være gyldigt
og skal indeholde oplysninger om Deres nuværende bopæl og
være udstedt af en offentlig myndighed.
Typer af godkendte dokumenter:
• Gyldigt ID-kort
• Gyldigt forsikrings- eller sygesikringskort udstedt af en
offentlig myndighed
• Skatteopgørelse (udstedt inden for de seneste 6 måneder)

POLITISK EKSPONERET PERSON (PEP)
Fysisk person, der har eller har haft et af følgende offentlige erhverv***:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister.
Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer.
Medlem af politisk partis styrelsesorgan.
Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere
prøvelse under ekstraordinære omstændigheder.
Medlem af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker.
Ambassadør, chargé d’affaires og højtstående officer i de væbnede styrker.
Medlem af statsejet virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende organ.
Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation.

De under punkt (a) til (h) nævnte offentlige stillinger omfatter alene personen i det pågældende embede, ikke disses eventuelle medarbejdere.
TILKNYTNING TIL EN POLITISK EKSPONERET PERSON ER NÆRTSTÅENDE OG NÆRE SAMARBEJDSPARTNERE***
Familiemedlemmer:
A) ægtefællen til en politisk eksponeret person, eller en person, der kan sidestilles med en ægtefælle til en politisk eksponeret person
B) børn og deres ægtefæller eller personer, der kan sidestilles med en ægtefælle til en politisk eksponeret person
C) forældre til en politisk eksponeret person.
Personer, der er kendt som nære samarbejdspartnere:
A) fysiske personer, som vides at have fælles reelt ejerskab af juridiske enheder eller juridiske arrangementer eller på anden måde har
nære forretningsforbindelser med en politisk eksponeret person
B) fysiske personer, der som de eneste har reelt ejerskab af en juridisk enhed eller et juridisk arrangement, som vides at være oprettet til
de facto-fordel for en politisk eksponeret person
*** http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0849&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&CASE_LAW
SUMMARY=false&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&excConsLeg=true&qid=1477481477552&type=advanced&DTA=2015&locale=da
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FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE
VIRKSOMHEDSKUNDER

OPLYSNINGSSKEMA OM GARANTIFORMUEN
Saxo Bank er tilsluttet Garantiformuen. Det er et krav i henhold til Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og
investorer, at der ved kundeoprettelsen stilles nedenstående oplysninger til rådighed for kunden.

Grundlæggende oplysninger om beskyttelse af indskud.
Indskud i Saxo Bank A/S er beskyttet af:

Garantiformuen

Grænse for beskyttelsen:

Kontant: 100 000 EUR pr. indskyder pr. kreditinstitut
Værdipapirer: Generelt vil værdipapirer blive returneret uafhængigt af
konkurs af en institution. Hvis institutionen ikke kan returnere værdipapirerne, dækker Garantifonden tab op til et beløb svarende til
20.000 EUR pr. Investor.

Hvis du har flere indskud i det samme kreditinstitut:

Alle dine indskud i det samme kreditinstitut er »samlet«, og summen
er omfattet af grænsen på 100 000 EUR

Hvis du har en fælleskonto med en eller flere andre personer:

Grænsen på 100 000 EUR gælder separat for hver indskyder

Tilbagebetalingsperiode hvis kreditinstituttet ikke kan indfri sine for- 7 arbejdsdage
pligtelser:
Tilbagebetalingsvaluta:

Euro

Kontakt:

Garantiformuen
Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
1250 København K
Telefon (+45) 33 14 62 45
Mail: gii@gii.dk

Yderligere oplysninger:

www.gii.dk

THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT
SAXO BANK | PHILIP HEYMANS ALLÉ 15 | DK 2900 HELLERUP | PHONE + 45 3977 4001 | REUTERS DEALING CODE: SAXO | WWW.HOME.SAXO
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FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE
VIRKSOMHEDSKUNDER

AFSNIT 2 | EJEROPLYSNINGER1
Navn:

TIN (fx Cpr-nr.) i bopælsland:

Privat adresse:

Nationalitet:

Fødselsdato:

PEP*:

Tilknytning til en PEP*:

Postnr. og By:

Land:

Ja

Nej

Ja

Funktion:
Ejer
Bestyrelse
Direktion
Bemyndiget fondshandler
Eksisterende Saxo Bank konto
nr.

Nej
Ikke relevant

E-mail:

Mobiltelefon:

Fødeland:

TIN i fødeland:

Indsæt antal aktier eller stemmeret i % eller anden information i forhold til ejerskab eller kontrol over virksomheden:
%

Direkte:

Indirekte:

%

Nationalt id i fødeland:

AFSNIT 2 | EJEROPLYSNINGER1
Navn:

TIN (fx Cpr-nr.) i bopælsland:

Privat adresse:

Nationalitet:

Fødselsdato:

PEP*:

Tilknytning til en PEP*:

Postnr. og By:

Land:

Ja

Nej

Ja

Funktion:
Ejer
Bestyrelse
Direktion
Bemyndiget fondshandler
Eksisterende Saxo Bank konto
nr.

Nej
Ikke relevant

E-mail:

Mobiltelefon:

Indsæt antal aktier eller stemmeret i % eller anden information i forhold til ejerskab eller kontrol over virksomheden:
%

Direkte:
Fødeland:

TIN i fødeland:

Indirekte:

%

Nationalt id i fødeland:

AFSNIT 2 | EJEROPLYSNINGER1
Navn:

TIN (fx Cpr-nr.) i bopælsland:

Privat adresse:

Nationalitet:

Fødselsdato:

PEP*:

Tilknytning til en PEP*:

Postnr. og By:

Land:

Ja

Nej

Ja

Funktion:
Ejer
Bestyrelse
Direktion
Bemyndiget fondshandler
Eksisterende Saxo Bank konto
nr.

Nej
Ikke relevant

E-mail:

Mobiltelefon:

Fødeland:

TIN i fødeland:

Indsæt antal aktier eller stemmeret i % eller anden information i forhold til ejerskab eller kontrol over virksomheden:
Direkte:

032019

%

Indirekte:

%

Nationalt id i fødeland:

14 /15

FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE
VIRKSOMHEDSKUNDER

AFSNIT 10 | UNDERSKRIFT OG SAMTYKKE
På vegne af den juridiske enhed / selskab:
MARKEDSFØRINGSSAMTYKKE:

Undertegnede er indforstået med og accepterer, at selskaber i Saxo Bank-koncernen kan give mig markedsføringsmateriale
vedrørende investeringer og dermed forbundne tjenesteydelser, herunder nye produkter og tjenester udbudt af
Saxo Bank-koncernen, og nyhedsbreve, markedsopdateringer og investeringsmuligheder via e-mail, sms, post eller telefon.
MANDATORY:

Jeg/vi erklærer hermed, at jeg/vi har læst og forstået advarslen om risici ved komplekse produkter.
Jeg/vi erklærer, at virksomheden handler i eget navn som anført ovenfor og ikke på vegne af tredjemand i enhver
henseende i dette kundeforhold. Alle midler, der indbetales og handles på denne konto i Saxo Bank, er virksomhedens
egne midler.
Jeg/vi bekræfter, at jeg/vi har tilladelse til at underskrive på vegne af den juridisk enhed.

Dato:

Underskrift:

Navn med blokbogstaver:

Dato:

Underskrift:

Navn med blokbogstaver:

Dato:

Underskrift:

Navn med blokbogstaver:

Dato:

Underskrift:

Navn med blokbogstaver:

Returner den udfyldte formular sammen med ovennævnte dokumentation direkte til Saxo Bank via:
E-mail: Skan formularen sammen med dokumentationen, og send disse pr. e-mail til entityonboarding@saxobank.com.
De kan også sende formularen og dokumentationen med almindelig post til:
Saxo Bank, Philip Heymans Allé 15, DK 2900 Hellerup, Denmark
Att. Corporate & Institutional Onboarding
Bemærk venligst, at alle oplysninger behandles fortroligt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.
Har De spørgsmål til, hvordan De skal udfylde formularen, eller hvilke dokumenter De skal medsende, bedes De kontakte os på
telefon +45 39 77 40 01 eller læse mere på FAQ - Kontooprettelse på www.home.saxo.
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