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Auktoriserat och under tillsyn av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”)  
(registreringsnummer 148759) och Deutsche Bundesbank. Den svenska filialen är  

registrerad hos Finansinspektionen.

INNAN DU BÖRJAR

Med denna blankett ansöker du om ett konto (Företag) hos oss, IG Europe GmbH. För att ansöka behöver du ange viss information, och vissa 
personer måste uppge kontaktinformation och skriva under blanketten. 

VEM SKA SKRIVA UNDER ANSÖKAN?
Som representanter

• Om ansökan gäller ett företag: styrelseledamot/-ledamöter eller auktoriserad(e) person(er)

• Om ansökan gäller ett handelsbolag: bolagsman/bolagsmän eller auktoriserad(e) person(er)

DET HÄR BEHÖVER DU KÄNNA TILL
Innan ni ansöker är det viktigt att läsa igenom vår Riskförklaring, Konsumentinformation, Kundavtal för handel med säkerhetskrav, Kundavtal för 
handel med derivat, Kundavtal för handel med turbowarranter, Meddelande om särskilda samtycken, Orderexekveringspolicy, Kostnader och 
avgifter, Intressekonfliktspolicy, Klagomål, Faktablad (CFD), Faktablad (Optioner), Viktig information (Turbowarranter) och Sekretessmeddelande 
och Åtkomstpolicy. Du hittar dessa dokument på vår webbplats under avtal och villkor.

LEI-NUMMER (LEGAL ENTITY INDENTIFIER)
LEI är ditt företags unika kod som består av 20 tecken och som används av dig eller din motpart för att identifiera era finansiella transaktioner i 
enlighet med rapporteringskraven för EMIR och MiFID II. Detta är obligatoriskt för alla företag som handlar med IG Europe GmbH samt filialer 
(Konzernunternehmen)* till IG Group som ägs av IG Group Holdings plc, Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA (‘IG’)’.

LEI-nummer:  

*I den mening som avses i Avsnitt 18 i den tyska aktiebolagslagen (Aktiengesetz).

STYRELSEBESLUT

Styrelsen måste ha ett möte och fatta vissa beslut för att Företaget ska kunna öppna ett konto hos IG. I avsnittet ‘ANTAGET STYRELSEBESLUT’ 
kommer vi att be dig försäkra att detta beslut fattats. Styrelsen måste även auktorisera enskilda individer att handla på Företagets konto 
(‘Auktoriserade personer’). Den auktoriserade styrelseledamoten / bolagsmannen måste skriva under på listan över auktoriserade personer på 
sista sidan i denna ansökan. 

DOKUMENTATION

Följande dokumentation bör medfölja Företagets ifyllda ansökningsblankett:

• Kopia av registreringsbevis (ej äldre än 6 månader)

• Stiftelseurkund eller bolagsordning

• Aktuell reviderad årsredovisning

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

• Kontoutdrag för det konto som ni har tänkt använda för att finansiera ert konto (ej äldre än 3 månader och med 4 veckors historik synlig).

• 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 komma att kontakta dig för att få ytterligare information/dokument.

VI KAN INTE ÖPPNA ETT KONTO UTAN DESSA DOKUMENT



Sida 2 av 6

IG Europe GmbH, Ansökan om att öppna ett konto (Företag), februari 2020 Auktoriserat och under tillsyn av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”)  
(registreringsnummer 148759) och Deutsche Bundesbank. Den svenska filialen är  

registrerad hos Finansinspektionen.

FYLL I FORMULÄRET

• Fyll i hela formuläret med STORA BOKSTÄVER. All information måste fyllas i.

• Kontakta oss på telefon 08-505 15 000 om du har frågor.

FÖRETAGSINFORMATION

01 | FÖRETAGSINFORMATION

Företaget önskar öppna följande konto(n):  CFDs  Optioner  Turbowarranter    (välj rätt alternativ)

02 | UPPGIFTER OM FÖRETAGET 

Företagets namn:  

 

Besöksadress:  

 

Organisationsnummer  

Postadress:  Samma som besöksadress  

 

 

Verksamhet och ändamål:  

03 | TILLSYNSMYNDIGHET

Är företaget reglerat av Finansinspektionen eller liknande tillsynsmyndighet?    Ja  Nej

Om svaret är “Ja” vänligen ange tillsynsmyndighetens namn och registreringsnummer:  

04 | KONTAKTINFORMATION

Telefonnummer (obligatoriskt):  

E-postadress (för kontoändamål):  

05 | BANKUPPGIFTER

Bankens namn:  

Bankens adress:  

 

 

 

Kontohavare:  

Kontonummer (IBAN):  

Bic/SWIFT:  

Ungefärlig storlek på de medel Företaget  
har tillgängligt för handel med IG: SEK  
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FÖRETAGSINFORMATION (FORTSATT)

06 | IDENTITETSBEVIS FÖR STYRELSELEDAMÖTER / BOLAGSMÄN

Vi måste kunna verifiera identiteten för de personer som skriver under ansökan innan kontot kan öppnas.

STYRELSELEDAMOT ELLER BOLAGSMAN (ENSAM / 1)

Fullständigt namn:  

Bostadsadress:  

 

       Postnummer:  

Födelsedatum: — — / — — / — — — —

STYRELSELEDAMOT/BOLAGSMAN (2)

Fullständigt namn:  

Bostadsadress:  

 

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 så är fallet kommer vi att kontakta er för att  
diskutera andra alternativ.

1. Under de senaste 3 åren, hur många gånger har du handlat följande produkter?

 Aktier och/eller obligationer      Mer än 20 gånger      10 till 20 gånger       Mindre än 10 gånger 

 Börshandlade derivat      Mer än 20 gånger      10 till 20 gånger       Mindre än 10 gånger  
 (t.ex. warrants, futures eller optioner)

 OTC-derivat (t.ex. CFDs, valuta)     Mer än 20 gånger      10 till 20 gånger       Mindre än 10 gånger 

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

3.  Har personen/personerna i företaget som kommer att utföra handeln särskild erfarenhet eller  Ja  Nej 
kvalifikationer som skulle hjälpa er att förstå hur vår tjänst fungerar?

Om svaret är ja, välj rätt alternativ nedan:

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 

Frivilliga uppgifter: 

4.  Vänligen ange annan relevant kunskap och/eller erfarenhet som Företaget har:
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SAMTYCKE TILL MARKNADSFÖRING 

Vi samtycker till att IG eller ett annat företag inom IG Group informerar oss om sina tradingidéer, produkter och tjänster via e-post.

 Ja  Nej

Detta samtycke lämnas frivilligt och kan återkallas när som helst. En sådan återkallelse av samtycke skall inte påverka lagenligheten hos 
behandlingen av uppgifter som skett före sådan återkallelse. För mer information om rätten att återkalla samtycke eller hur vi kan komma att 
använda era personuppgifter, vänligen läs vår Sekretesspolicy och Åtkomstpolicy samt avsnittet om sekretess på www.ig.com/se/sekretess

ANTAGET STYRELSEBESLUT

Jag (Namn):   

Styrelseledamot / bolagsman hos (Företagets namn):   (‘Företaget’)

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

Datum:  

BEKRÄFTELSE 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 68 % av alla icke-professionella kunder 
förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. 
Professionella kunder kan förlora mer än sin initiala insättning. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt 
kapital. Förluster kan ske extremt snabbt.

Jag bekräftar att Företaget förstår karaktären av och riskerna med tjänsten för handel med CFDs, optioner och turbowarranter. Jag godtycker 
till att följande information tillhandahålls mig på webbplatsen: Riskförklaring, Meddelande om särskilda samtycken, Kostnader och avgifter, 
Orderexekveringspolicy, Faktablad (CFD), Faktablad (Optioner), Viktig information (Turbowarranter), Klagomål, Intressekonfliktspolicy, 
Konsumentinformation, Kundavtal för handel med säkerhetskrav, Kundavtal för handel med derivat och Kundavtal för handel med turbowarranter. 
Jag bekräftar härmed att jag har läst, förstått och att Företaget samtycker till vara bundet av dessa dokuments villkor. Jag samtycker även till IG:s 
Sekretessmeddelande och Åtkomstpolicy. 

Jag bekräftar att jag omedelbart kommer att meddela IG om eventuella ändringar av uppgifterna, inklusive, men inte begränsat till, förändringar 
rörande ägarskap.

 Styrelseledamots / Bolagsmans namn:  

 Namnteckning:            Datum:  
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IG EUROPE GMBH Norrlandsgatan 16, 111 43 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

NÄSTA STEG

1. Var god kontrollera: 

 • Att du har fyllt i ansökan fullständigt

 • Att alla personer som ska skriva under ansökan har gjort det där detta krävs

 • Att du bifogar all nödvändig information

 Om du har frågor, ring 08-505 15 000 eller skicka e-post till info.se@ig.com

2. Skicka in ansökan till: 

 IG 
 Norrlandsgatan 16 
 111 43 Stockholm 
 Sverige

 eller via e-post till info.se@ig.com

BESLUT TOGS ENLIGT FÖLJANDE:

1.  Att konto(n) (‘Kontot’ eller ‘Kontona’) skall öppnas hos  IG Europe GmbH (‘IG’) Limited i Företagets namn med syfte att ingå CFD-
handelskontrakt, optioner - och/eller turbowarranter och transaktioner relaterade till eller underordnade dessa kontrakt.

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

3.    Att var och en av de personer vars namn och namnteckningar återfinns nedan (de ‘Auktoriserade personer’) 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 avseende Kontot eller Kontona inklusive, men utan 
begränsning, instruktioner att effektuera eller på annat sätt ingå transaktioner med Företaget eller för Företagets räkning. 

4. Att de auktoriserade personerna skall, var och en för sig och i förening, vara auktoriserade att underteckna dokument i samband med  
 öppnandet eller hanteringen av ytterligare Konto(n). 

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

6.   Att dessa beslut skall kommuniceras till IG och skall fortsätta att gälla och att IG 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.

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

  Namn på styrelseledamot/bolagsman:  

  Namnteckning:          Datum:  
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LISTA

LISTA ÖVER AUKTORISERADE PERSONER:

Auktoriserade personer för:   (Företaget)

Datum:  

NAMN FÖDELSEDATUM (DD/MM/ÅÅÅÅ) UNDERSKRIFT

 Underskrift:   

 Namn styrelseledamot / bolagsman:  


