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SØKNAD OM Å ÅPNE BEDRIFTSKONTO HOS IG EUROPE
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Autorisert og regulert av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht («BaFin»)  
(BaFin registreringsnummer 148759) og Deutsche Bundesbank. IG Europe GmbHs  

svenske kontor er registrert hos Finansinspektionen.

FØR DU STARTER

Med dette skjemaet kan du («Bedriften») søke om en bedriftskonto hos oss, IG Europe GmbH. For å fullføre søknaden trenger du tilgang til viktig 
informasjon, og aktuelle personer må oppgi sine opplysninger og signere søknaden. 

HVEM BØR SIGNERE?
På vegne av søker

• I tilfelle av en bedrift, direktører eller autoriserte parter

• I tilfelle av et partnerskap, partnere eller autoriserte parter

HVA TRENGER DU Å VITE
Før du søker er det viktig at du leser vår Risikoforklaring, Forbrukerinformasjon, Kundeavtale for margintrading, Kundeavtale for trading med 
derivater, Kundeavtale for trading med turbowarranter, Melding om spesifikke samtykker, Policy for exectution av ordre, Policy for interessekonflikt, 
Kostnader og avgifter, Klager, Dokumenter med viktig informasjon (CFD), Dokumenter med viktig informasjon (opsjoner), Dokumenter med viktig 
informasjon (turbowarranter) og Personvernerklæring og retningslinjer for tilgang. Du vil finne alle disse dokumentene på nettsiden vår under 
avtaler og vilkår.

LEI-NUMMER (LEGAL ENTITY IDENTIFIER)
Et LEI-nummer er din bedrifts unike kode med 20 tegn som du eller din motpart bruker til å identifisere alle dine finansielle transaksjoner i 
samsvar med handelsrapporteringsforpliktelser til EMIR og MiFID II. Dette er obligatorisk for alle enheter som trader med IG Europe GmbH 
og ethvert datterselskap (Konzernunternehmen)* tilhørende IG Group der IG Group Holdings PLC, Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, 
London EC4R 2YA, er morselskapet («IG»)*. 

LEI-nummer:  

*Betydningen som finnes under Avsnitt 18 i den tyske aksjeselskapsloven (Aktiengesetz).

STYREVEDTAK

Dersom styret ditt må holde et møte og godkjenne visse beslutninger for at bedriften din åpner konto hos oss, ber vi deg bekrefte dette under 
«Sertifisert styrevedtak» lenger ned i søknadsskjemaet. Styret må også godkjenne enkeltpersoner til å handle på bedriftskontoen («Autorisert 
part»). Den autoriserte parten må signere på listen for autoriserte parter på den siste siden i dette skjemaet. 

DOKUMENTASJON

Følgende dokumentasjon skal følge med Bedriftens utfylt søknadsskjema:

• Stiftelsesdokument og selskapsvedtekter (om gjeldende);

• Firmaattest (om gjeldende);

• Nylig årsregnskap; 

• Dokument som bekrefter registrert adresse (dersom dette ikke er en del av annen dokumentasjon ovenfor); 

• Dokument som bekrefter postadresse (dersom denne er forskjellig fra registrert adresse);

• Kontoutskrift for konto som skal brukes for å finansiere bedriftskontoen (ikke eldre enn 3 måneder, og med 4 ukers historikk);

• Oversikt over aksjonærer OG bekreftelse av identiteten til aksjonærer som eier 25 % eller mer av Bedriftens aksjer:

  • Fysiske personer - vennligst legg ved kopi av pass eller ID-kort;

  • Juridiske personer – fullstendig dokumentasjon som visst ovenfor.

Vi kan komme til å kontakte deg for å be om mer informasjon/dokumentasjon.

VI KAN IKKE ÅPNE KONTOEN UTEN DISSE DOKUMENTENE
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FYLL UT SKJEMAET

• Vennligst fyll ut alt i sin helhet og i BLOKKBOKSTAVER

• Vennligst kontakt oss på 22 400 200 dersom du har spørsmål

BEDRIFTSINFORMASJON

Bedriften ønsker å åpne følgende konto(er):

 CFDer  Opsjoner  Turbowarranter  (kryss av for gjeldende konto)

01 | BEDRIFTSINFORMASJON 

Navn på bedriften:  

Registrert adresse:  

 

 

Postnummer:  

Postadresse:    Besøksadresse

 

 

Postnummer:  

Virksomhet og formål:  

Den totale forvaltningskapitalen:              NOK

02 | TILSYNSMYNDIGHET

Er bedriften regulert av Finanstilsynet eller annen tilsynsmyndighet?               Ja   Nei

Dersom svaret er «Ja», vennligst skriv opp navnet på tilsynsmyndigheten og registreringsnummeret deres:  

03 | KONTAKTINFORMASJON

Telefonnummer (obligatorisk):  E-postadresse (for kontokorrespondanse):  

04 | BANKDETALJER

Navn på bank:  

Bankens adresse:  

 

 

 

Kontonavn:  

Kontonummer (IBAN):  

SWIFT/BIC:  

Omtrentlig verdi av kapital Bedriften

har tilgjengelig for handel hos IG: NOK  
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05 | IDENTIFIKASJON AV DIREKTØR/PARTNER

Vi må bekrefte identiteten til direktører eller partnere som signerer dette skjemaet før kontoen kan åpnes.

DIREKTØR/PARTNER (ALENE / 1):

Navn:  

Bostedsadresse:  

 

       Postnummer:  

Fødselsdato: — — / — — / — — — —

DIREKTØR/PARTNER (2)

Navn:  

Bostedsadresse:  

 

       Postnummer:  

Fødselsdato: — — / — — / — — — —

1. Er noen av direktørene/partnerne konkurs eller har vært det tidligere?           Ja   Nei

Dersom svaret er «Ja», vennligst forklar:  

 

06 | KONTOUTSKRIFT

Hvis vi ikke har andre instruksjoner fra deg kommer vi til å sende kontoutskrifter per e-post. 
Dersom du ønsker å motta kontoutskriften med post krysser du av i ruten.            Ja   Nei
Merk at vi trekker fra en avgift på 15 NOK for kontoutskrifter som sendes med post.

KUNNSKAP OG ERFARING

Loven krever at vi skal vurdere om våre tjenester er aktuelle for bedriften. Vi vil bruke informasjonen nedenfor for å gjøre denne vurderingen. 
Dersom det oppstår problemer vil vi kontakte deg for å diskutere videre fremgang.

1. I løpet av de siste tre årene, i hvilken grad har Bedriften handlet følgende?

 Aksjer og/eller obligasjoner   Mer enn 20 ganger      10 til 20 ganger       Mindre enn 10 ganger 

 Børsnoterte derivat (warrants, futures eller opsjoner)  Mer enn 20 ganger      10 til 20 ganger       Mindre enn 10 ganger 

 OTC – derivater (CFD, valuta)  Mer enn 20 ganger      10 til 20 ganger       Mindre enn 10 ganger 

2.  Hvordan har Bedriften for det meste handlet disse instrumentene?  Egenhandel og/eller med rådgivning  Forvaltning/Fond

3.  Har de Autoriserte partene i Bedriften som kommer til å utføre handelen for selskapet  
relevant erfaring eller kvalifikasjoner som kan hjelpe Bedriften å forstå våre tjenester?             Ja   Nei

Hvis «Ja», kryss av hva som er aktuelt:

Erfaring: Autoriserte parter har god kjennskap til girede OTC-derivat gjennom arbeid i finanssektoren  

Kvalifikasjoner: Autoriserte parter har god kjennskap til marginhandel med OTC-derivater på grunn av  
en relevant faglig kvalifikasjon og/eller utdanning eller relevant opplæring   

Valgfritt: 

4.  Vennligst oppgi ytterligere informasjon om Bedriftens kunnskap og erfaring som vil hjelpe oss å vurdere om våre tjenester er 
hensiktsmessige for Bedriften:
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EMIR KLASSIFISERING 

På grunn av en kommende endring i EMIR-forordningen om rapportering til transaksjonsregistere, trenger vi en bekreftelse på om du 
er en finansiell motpart, en ikke-finansiell motpart (NFC, pluss eller minus), en sentral clearing-house motpart eller annet. Se detaljene 
nedenfor.

Angi dette nedenfor;

 Finansiell motpart  Ikke-finansiell motpart pluss  Ikke-finansiell motpart minus  

 Sentral clearing-house-motpart  Annen type

Hvis du har valgt ikke-finansiell motpart minus, vennligst bekreft om du selv for øyeblikket foretar EMIR-rapportering om tradede 
derivatkontrakter til et autorisert handelsregister (TR)?

 Ja  Nei

FINANSIELL MOTPART 
Spesifiser hvilken finansiell motpartstype du er (der mer enn én virksomhetstype gjelder er det tillatt med flere valg, hvor du nummerer de 
tilsvarende virksomhetstypene i henhold til den relative viktigheten, hvor 1 er den mest relevante virksomhetstypen):

 Forsikringsforetak autorisert i henhold til direktiv 2009/138/EF 

  Kredittinstitusjon autorisert i henhold til direktiv 2013/36/EU 

 Verdipapirforetak autorisert i henhold til direktiv 2014/65/EU 

 Forsikringsforetak autorisert i henhold til direktiv 2009/138/EF

  Alternative investeringsfond forvaltet av forvaltere av alternative investeringsfond (AIF-forvaltere) som er godkjent eller registrert i henhold 
til direktiv 2011/61/EU

  Tjenestepersonsforetak i henhold til betydningen av artikkel 6(a) i direktiv 2003/41/EF

 Gjenforsikringsforetak autorisert i henhold til direktiv 2009/138/EF 

 Innretning for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) og dens forvaltningsselskap autorisert i henhold til direktiv 2009/65/EF

IKKE-FINANSIELL MOTPART
Spesifiser hvilken ikke-finansiell motpartstype du er (flere valg er tillatt der mer enn én virksomhetstype gjelder, hvor du nummerer de 
tilsvarende virksomhetstypene i henhold til den relative viktigheten, hvor 1 er den mest relevante virksomhetstypen):

 Jordbruk, skogbruk og fiske 

 Bergverksdrift og utvinning 

 Industri

  Elektrisitet-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

  Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 

  Bygg- og anleggsvirksomhet

  Varehandel, reparasjon av motorvogner 

  Transport og lagring

  Overnattings- og serveringsvirksomhet 

  Informasjon og kommunikasjon

  Finansierings- og forsikringsvirksomhet 

 Omsetting og drift av fast eiendom

  Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting 

  Forretningsmessig tjenesteyting

  Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 

 Undervisning

  Helse- og sosialtjenester 

  Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 

  Annen tjenesteyting

  Lønnet arbeid i private husholdninger, og private husholdningers produksjon av diverse varer og tjenester til eget bruk 

  Internasjonale organisasjoner og organer
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EMIR KLASSIFISERING (FORTSETTELSE)

Hvis den årlige brutto nominelle verdien av omsatte aktiva overstiger noen av tersklene som er skissert nedenfor, er du en NFC+. Hvis 
du er under terskelverdiene, er du en NFC-.

AKTIVAKLASSE CLEARING-TERSKEL

Kredittderivatkontrakter 1 milliard EUR

Aksjederivatkontrakter 1 milliard EUR

Rentederivatkontrakter 3 milliarder EUR

Valutaderivatkontrakter 3 milliarder EUR

Råvarederivatkontrakter og andre 3 milliarder EUR

ANNEN ENHET
Oppgi hvilken «Annen» motpartstype du er:

 Multilaterale utviklingsbanker 

  Enheter i offentlig sektor under betydningen av punkt (18) i artikkel 4 i direktiv 2006/48/EF, hvor de eies av sentrale myndigheter og har 
eksplisitte garantiordninger levert av sentrale myndigheter

 Det europeiske stabiliseringsfondet og Den europeiske stabilitetsmekanismen

TRADINGAKTIVITET
Hvis du er en ikke-finansiell motpart, kan du også velge det alternativet nedenfor som gjelder for tradingen din:

Tradene mine er for likviditetsfinansiering og/eller forretningsvirksomhet*

 Ja  Nei

*Er tradene dine utviklet for å redusere risiko direkte relatert til forretningsvirksomhet eller likviditetsfinansiering
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ERKLÆRINGER 

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 70 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper 
penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen 
for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle 
instrument og du risikerer kapitalen din. Tap kan forekomme ekstremt raskt.

Jeg bekrefter at Bedriften forstår instrumentene opsjoner, turbowarranter og CFDer og risikoen ved å trade. Jeg samtykker til at følgende 
informasjon er tilgjengelig for meg på nettstedet: Risikoforklaring, Melding om spesifikke samtykker, Kostnader og avgifter, Policy for execution av 
ordre, Policy for interessekonflikter, Klager, Dokumenter med viktig informasjon (CFD), Dokumenter med viktig informasjon (opsjoner), Dokumenter 
med viktig informasjon (turbowarranter), Forbrukerinformasjon og Kundeavtale for margintrading, Kundeavtale for trading med derivater og 
Kundeavtale for trading med turbowarranter gjennom IGs nettsted: https://www.ig.com/no/vilkar-og-avtaler og jeg bekrefter at jeg har lest, forstått 
og at Bedriften samtykker til å være bundet av disse dokumentene. Jeg godtar også IGs Personvernerklæring og retningslinjer for tilgang.

Jeg bekrefter at jeg vil kontakte IG umiddelbart hvis det skjer endringer i informasjonen som er inkludert, men ikke begrenset til, eierskap.

Navn på direktør/partner:  

 Underskrift:            Dato:  

Navn på direktør/partner:  

 Underskrift:            Dato:  

SAMTYKKE FOR MARKEDSFØRING 

Vi samtykker til at IG, eller andre selskaper under IG Group, kan informere meg om tradingidéer, produkter eller tjenester via e-post.

 Ja  Nei

Dette samtykket er gitt frivillig og kan på ethvert tidspunkt trekkes tilbake. Tilbaketrekkingen av samtykket vårt skal ikke påvirke lovligheten til 
databehandlingen som har skjedd før en slik tilbaketrekking. For mer informasjon angående rettigheter til tilbaketrekkingen eller hvordan vi 
bruker dataene deres, les Personvernerklæringen og retningslinjer for tilgang og informasjon om databehandling på www.ig.com/no/personvern

SERTIFISERT STYREVEDTAK

Jeg (navn):   

er del av ledelsen i (Bedriftens navn):   («Bedriften»)

og bekrefter at følgende vedtak ble vedtatt av styret i Bedriften på et møte avholdt den

Dato:  
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DET BLE FATTET FØLGENDE VEDTAK:

1.  At konto(er) («Kontoen») åpnes med IG Europe GmbH («IG») i Bedriftens navn, med det formål å handle CFD-kontrakter, opsjoner og/eller 
turbowarranter, og eventuelle andre transaksjoner relatert eller underordnet noen av disse kontraktene.

2.  At avtalen som inngås med IG i forbindelse med åpningen av Kontoen er i et slik format som IG krever («Avtalen») og at alle transaksjoner 
Bedriften inngår vil bli underlagt vilkårene i Avtalen med de endringer som kan medfølge fra tid til annen.

3.  At hver og en av personene som har skrevet under nedenfor («Autorisert part») enkeltvis og solidarisk har fullmakt til å signere aktuelle 
dokumenter i forbindelse med åpningen eller driften av Kontoen, inkludert, men ikke begrenset til, Avtalen og ethvert dokument 
som oppretter, forbedrer eller er relatert til tegning, belastning eller heftelse på Bedriftens eiendeler, samt gi muntlige eller skriftlige 
instruksjoner til IG med hensyn til Kontoen, inkludert, men ikke begrenset til, instruksjoner som effektuerer eller på annen måte inngår i 
transaksjoner med eller på vegne av Bedriften.

4.  At de Autoriserte partene enkeltvis og solidarisk har fullmakt til å signere aktuelle dokumenter i forbindelse med åpningen eller driften av 
ytterligere konto(er).

5.  At eventuelle transaksjoner som tidligere er inngått av Bedriften, med eller gjennom IG, vil være og er herved ratifisert og godkjent.

6.  At disse vedtakene blir kommunisert til IG og skal forbli gjeldende, samt at IG skal ha rett til å anta det samme inntil en endring av vedtektene 
vedtas, og en autorisert kopi av denne, sertifisert av ledere i Bedriften, er sendt og mottatt av IG.

Videre bekrefter jeg at det ikke eksisterer noen juridisk eller annen grunn til at Bedriften ikke bør inngå denne avtalen.

 Underskrift:            Dato:  

NESTE STEG

1. Vennligst kontroller: 

 • At alle deler av søknadsskjemaet er fylt ut

 • At alle personer som skal signere har gjort det på alle relevante steder

 • At det ligger vedlagt nødvendig identifikasjon og kopi av listen med autoriserte parter

Vennligst kontakt oss på 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com dersom du har spørsmål

2. Send søknaden til: 

 IG Europe GmbH 
 Norrlandsgatan 16 
 111 43 Stockholm 
 Sverige

 eller via e-post till info.no@ig.com

IG EUROPE GMBH Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm, Sverige 
T 22 400 200 E info.no@ig.com W IG.com/no

Når du har fullført søknadsskjemaet, vennligst:

 Skriv ut dette skjemaet

  Signer

 Returner det til oss

HVIS DET GJELDER ET AKSJESELSKAP SKAL TO DIREKTØRER SKRIVE UNDER
HVIS DET GJELDER ET PARTNERSKAP SKAL TO PARTNERE SKRIVE UNDER
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VEDLEGG

LISTE MED AUTORISERTE PARTER:

Autoriserte underskrifter for:   (navn på Bedrift)

Dato:  

NAVN FØDSELSDATO (DD/MM/ÅÅÅÅ) UNDERSKRIFT

 Underskrift:   

 Navn på direktør/partner:  


