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AntAget styrelsebeslut

Jag (Namn):   

firmatecknare hos (Företagets namn):   (‘Företaget’)

intygar för IG Markets att följande beslut på vederbörligt sätt antogs av Företagets styrelseledamöter vid ett möte den

Datum:  

beslut togs enligt följAnde:

1.  Att konto(n) (‘Kontot’ eller ‘Kontona’) skall öppnas hos IG Markets Limited. i Företagets namn med syfte att ingå CFD-handelskontrakt alla 
transaktioner relaterade till eller underordnade dessa kontrakt.

2.   Att ett avtal skall ingås med IG Markets i samband med öppnandet av Kontot/Kontona i sådan form som IG Markets kräver (‘Avtalet’) och att alla 
transaktioner Företaget ingår skall regleras av villkoren i Avtalet med de modifieringar som kan ske.

3.    Att var och en av de personer vars namn och namnteckningar återfinns nedan (de ‘Auktoriserade Firmatecknarna’) var och en för sig och i 
förening härmed auktoriseras att underteckna dokument i samband med öppnandet eller hanteringen av Kontot eller Kontona, inklusive, men 
utan begränsning, Avtalet och eventuella dokument som skapar, förbättrar eller har samband med inteckning, belastning eller servitut avseende 
Företagets tillgångar och att lämna muntliga eller skriftliga instruktioner till IG Markets avseende Kontot eller Kontona inklusive, men utan 
begränsning, instruktioner att effektuera eller på annat sätt ingå transaktioner med Företaget eller för Företagets räkning.

 (i) Textat namn och titel:  

  Namnteckning:  

 (ii) Textat namn och titel:  

  Namnteckning:  

4.    Att alla transaktioner, oavsett beteckning, som tidigare ingåtts av Företaget med eller genom IG Markets härmed ratificeras och godkänns.

5.   Att dessa beslut skall kommuniceras till IG Markets och skall fortsätta att gälla och att IG Markets skall ha rätt att förlita sig på dessa beslut  
till dess att ett modifierat beslut antas och en kopia av sådant modifierat beslut, bestyrkt av en befattningshavare hos Företaget, mottagits  
av IG Markets.

Jag intygar vidare att det inte finns några juridiska eller andra skäl för att Företaget inte skall kunna ägna sig åt den här verksamheten.

 Firmatecknarens namnteckning:          Datum:  
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företAgsinformAtion

01 | uppgifter om företAget 

Företagets namn:  

Organisationsnummer:  

Besöksadress:  

 

Postadress (om annan än besöksadressen):  

 

 

Vänligen bekräfta skattehemvist(er) för företaget nedan:

lAnd tAX identifiCAtion number (tin)* om ‘tin’ sAknAs, Ange orsAk

*Vänligen ange Tax Identification Number(s) endast där företaget är bosatt i USA, Storbritannien’s Kronbesittning och/eller Gibraltar.

Vilken typ av företagsform är företaget?   Trust   Finansiell Institution (annat än Trust)  Annat

Om ‘Annat’, vänligen ange:  

Trust – En trust är ett juridiskt avtal där en eller flera förvaltare blir juridiskt ansvariga att hålla tillgångar till förmån för en eller flera ‘förmånstagare’, se HMRC definition på: http://www.hmrc.gov.uk/trusts/intro/basics.htm.

Finansiell Institution – Finansiella institutioner omfattar depåinstitutioner. För ytterligare information, se avsnitt 2.1 i HMRC vägledning http://www.hmrc.gov.uk/drafts/uk-us-fatca-guidance-notes.pdf.

02 | kontAktnummer

Telefon (under arbetstid):  

Fax:  

Telefon (utanför arbetstid):  

E-postadress:  

03 | bAnkuppgifter

Bankens namn:  

Bankens adress:  

 

 

 

Kontonamn:  

Kontonummer:  

Clearingnummer:  

Ungefärlig storlek på de medel Företaget  
har tillgängliga för handel med IG Markets: SEK  
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dokumentAtion 

Följande dokumentation bör medfölja Företagets ifyllda anmälningsblankett:

• Bestyrkt kopia av regstreringsbevis

• Stiftelseurkund eller bolagsordning

• Aktuell reviderad årsredovisning

• Dokument som bestyrker företagets postadress (om annan en företagets registrerade adress)

• Fotokopia av pass eller ID-kort för minst två auktoriserade firmatecknare (endast en för enskild firma)

• Kopia av aktiebok

• För aktieägare som äger 25% eller mer av Företagets aktier:

 • Juridiska personer – fullständig dokumentation så som ovan för varje företag

 • Fysiska personer – fotokopia av pass eller id-kort

• Aktuellt kontoutdrag som bekräftar de kontouppgifter som ni kommer att använda för att finansiera ert konto

VI KAN INTE ÖPPNA ETT KONTO UTAN DESSA DOKUMENT

företAgets kunskAp oCh erfArenhet

Fyll i följande information så att vi kan bedöma hur lämplig vår tjänst är för ert företag. Observera att vi genom lag är skyldiga att göra denna  
bedömning. Det kan hända att vi finner att vår tjänst inte är lämplig för ert företag. Om det är fallet kommer vi att kontakta er för att  
diskutera andra alternativ.

1. I vilken utsträckning har Företaget under de senaste 3 åren gjort transaktioner med följande finansiella instrument?

 Aktier och/eller obligationer   Ofta  Ibland  Sällan/aldrig

 Börshandlade derivat   Ofta  Ibland  Sällan/aldrig  
 (t.ex. warrants, futures warrants, futures eller optioner)

 OTC-derivativ (t.ex. CFDs, valuta, binära optioner)  Ofta  Ibland  Sällan/aldrig

2.  Vilken typ av tjänst har Företaget vanligtvis använt   Egen handel och/eller med rådgivning  Diskretionär förvaltning 
för att handla dessa produkter?

3.  Har Företaget särskild erfarenhet eller kvalifikationer som skulle hjälpa er att förstå hur vår tjänst fungerar?

Om svaret är ja:

Yrkeserfarenhet: Företaget har god kunskap om OTC-handlade hävstångsderivat från arbete inom den finansiella sektorn 

Kvalifikationer: Företaget har god kunskap om OTC-handlade hävstångsderivat då vi har relevanta yrkeskvalifikationer   
och/eller utbildningar 

4.  Har Företaget annan relevant kunskap och/eller erfarenhet:
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bekräftelse 

Vi förstår karaktären av och riskerna med tjänsten för CFD-handel. Vi godtycker till att följande information tillhandahålls oss på webbplatsen: 
Riskförklaringen, Kundavtalet, Sammanfattning av Riktlinjer för utförande av order och Sammanfattning av Riktlinjer för hantering av 
intressekonflikter och bekräftar härmed att vi har läst, förstått och samtycker till vara bundna av dessa dokuments villkor. Vi bekräftar slutligen att vi 
är 18 år eller äldre och att alla uppgifter vi lämnat är sanna och korrekta.

 Namnteckning:            Datum:  

 Namnteckning:            Datum:  

För ett aktiebolag krävs två auktoriserade firmatecknare samt ett antaget styrelsebeslut. För ett handelsbolag måste två delägare underteckna 
blanketten. För en stiftelse måste två firmatecknare underteckna blanketten och en deklaration från förvaltarna måste vara ifylld.

Observera att kontoutdrag automatiskt skickas via e-post och att alla kontoutdrag kan laddas ner från vår handelsapplikation. Om du skulle vilja 
erhålla kontoutdrag per post ber vi dig ringa oss på 08-505 15 000. Observera att du kommer att debiteras en avgift (per kontoutdrag) om du väljer 
att erhålla kontoutdrag per post.

ig mArkets limited Stureplan 2, 114 35 Stockholm 
t 08-505 15 003 f 08-505 15 001 e kundservice@ig.com W IG.com

När du har fyllt i dina uppgifter:

 Skriver du ut det här formuläret

  Underteckar det

 Skickar det till oss

http://www.ig.com
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