
MERKINTÄLOMAKE - ODINin osakerahastot

Henkilötunnus / Y-tunnus:

VPS-tilinumero:

 Postinumero ja -osoite:

Kansalaisuus: Verotusmaa:

Puhelinnumero:

Katuosoite:

Syntymäkotikunta / Maa:  

Sähköpostiosoite:

Merkitsen seuraavia ODIN osakerahastoja

Nimi:

VPS-arvo-osuustili on maksuton ja avataan uusille asiakkaille 
automaattisesti ensimmäisen merkinnän yhteydessä.

Tilinumero (IBAN):

TÄRKEÄÄ TIETOA

Uusien asiakkaiden toimeksiantojen toteuttamiseksi tar-
vitsemme seuraavat tiedot ja asiakirjat:

Henkilöasiakkaat
• oikeaksi todistettu kopio voimassaolevasta henkilöl-

lisyystodistuksesta
• tiedot mahdollisista tosiasiallisista toimijoista (esim. 

alaikäisen henkilön huoltajat)

Yritysasiakkaat (oikeushenkilöt) 
• enintään 3 kuukautta vanha kopio kaupparekiste-

riotteesta (tai vastaava ote muusta julkisesta rekis-
teristä)

• kopio osakasluettelosta
• nimenkirjoittajien oikeaksi todistettu kopio voimassa-

olevasta henkilöllisyystodistuksesta
• valtakirja, josta käy ilmi nimenkirjoittajan oikeus 

edustaa oikeushenkilöä, mikäli tämä ei käy ilmi 
kaupparekisteriotteesta

• tiedot mahdollisista tosiasiallisista toimijoista

Tietoa voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta, oike-
aksi todistamisesta ja tosiasiallisista toimijoista sivulla 2.

Henkilöasiakkaiden tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:

Sijoituksen tarkoitus
Eläkesäästäminen
Pitkäaikainen säästäminen
Jokin muu: 

Varojen alkuperä?
Palkkatulot, säästöt yms. 
Perintö tai lahja
Jokin muu: 

Oletko tai oletko ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) 
tai sellaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?
Ei
Kyllä, ilmoita yksityiskohdat tässä:

ODINin tuotteita ei saa markkinoida tai välittää suoraan tai välillisesti sijoittajille, joita sitovat USA:n lakimääräykset. Tämä koskee sijoittajia, jotka ovat USA:n 
kansalaisia tai joiden verotusmaa on USA. 

VALTAKIRJA
Minä olen perehtynyt tai minulla on ollut mahdollisuus perehtyä rahastoesitteeseen, rahastojen sääntöihin sekä sivun 2 tärkeään tietoon. Valtuutan ODINin 
tarkistamaan/hankkimaan tietoa siitä, että merkinnän/oston ja lunastuksen/myynnin yhteydessä ilmoitettu pankkitili kuuluu allekirjoittaneelle. Mahdolliset 
muutokset tilinumeroon tulee ilmoittaa kirjallisesti ja vahvistettuna (esim. tiliote tai vastaava). Vakuutan, että ilmoittamani tiedot ja tiedot tosiasiallisista toimi-
joitsta ovat oikeat ja sitoudun ilmoittamaan tietoihin tulevista muutoksista ODIN Rahastoille.

Paikka ja päiväys Allekirjoitus

Tätä tiliä käytetään tulevissa 
lunastuksissa.

OSAKERAHASTO               Tilinumero NORDEA SUMMA (min 500 €)

ODIN Norden FI64 1572 3000 3160 34

ODIN Finland* FI42 1572 3000 3160 42

ODIN Norge* FI68 1572 3000 3160 59

ODIN Sverige* FI24 1572 3000 3160 75

ODIN Europa* FI26 1572 3000 4082 86

ODIN Global* FI19 1745 3000 0404 53

ODIN Emerging Markets FI98 1745 3000 1305 02

ODIN Kiinteistö* FI17 1014 3000 2257 85

ODIN Energi* FI92 1572 3000 3585 98

(Molempien huoltajien tulee allekirjoittaa alaikäisen merkintälomake.)

Lomake lähetetään osoitteeseen ODIN Rahastot, Tunnus 5015653, 00003 VASTAUSLÄHETYS 
tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen info@odin.fi. Postimaksu on maksettu puolestanne. 

Bruttotulot (palkka ja pääomatulot) per vuosi
Alle 20.000 €
20.000 - 100.000 €
Yli 100.000 €

Nettovarallisuus (omaisuus miinus velat)
    €

ODIN Online
Henkilöasiakkaat voivat rekisteröityä asiakkaaksi, merkitä, vaihtaa ja lunastaa ODIN rahasto-osuuksia ODIN Onlinen kautta. Voit myös seurata sijoitustesi 
kehitystä. Voit kirjautua omilla pankkitunnuksillasi osoitteessa www.odin.fi. ODIN ei peri palkkioita merkinnän, vaihdon tai lunastuksen yhteydessä.

*Rahastolla on osuuslajeja



Tärkeää tietoa - Osuuksien merkintä
ODIN rahastoja hallinnoi norjalainen ODIN Forvaltning AS. 
Rahastot ovat EU:n sijoitusrahastodirektiivin mukaisia UCITS-
rahastoja. Rahastoja markkinoi ODIN Rahastot seuraavin 
tavoin: internet, joukkoviestimet, suoramarkkinointi sekä eril-
liset sijoittajille järjestettävät tilaisuudet. ODIN Rahastot on 
ODIN Forvaltning AS:n kokonaan omistama tytäryhtiö. 

Rahasto-osuuksien merkintä (osto)
Merkinnässä sovelletaan ajankohtaa, jolloin tarvittavat 
merkintätiedot sisältävä kirjallinen ilmoitus on tullut rahas-
toyhtiöön, merkintää vastaavat varat on vastaanotettu ja 
mahdollinen henkilöllisyyden tarkistus suoritettu. Tietoa mer-
kintäkurssin vahvistamisesta löytyy rahastoesitteestä.

Maksuohjeet
Merkitessänne ODIN rahasto-osuuksia ensimmäistä kertaa, 
täyttäkää tilisiirron viestiosaan huolellisesti merkitsijän nimi, 
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, pankkitilin numero, puhelin-
numero sekä sähköpostiosoite. Merkitkää tilisiirron kohtaan 
“saaja” rahaston nimi ja kenttään “saajan tilinumero” rahas-
ton tilinumero Nordea Pankissa.

Esitteet ja säännöt
Avaintietoesitteitä, rahastoesitteitä, rahastojen sääntöjä, vuo-
sikertomuksia ja puolivuosikatsauksia voi tilata maksutta 
ODIN Rahastoilta ja ne löytyvät myös kotisivuiltamme 
www.odin.fi. Olkaa hyvä ja perehtykää näihin lisätietoihin en-
nen merkintää.
 
Laki peruuttamisoikeudesta etämyynnissä
Osuuksien merkintäilmoitusta ei voi tehdä ehdollisena eikä 
peruuttaa. Norjassa 21. joulukuuta 2000 voimaan tullut laki 
peruuttamisoikeudesta ei myöskään koske sijoitusrahasto-
osuuksien ostoa.

Kulut
ODIN ei peri palkkioita rahasto-osuuksien merkinnän, vaih-
don tai lunastuksen yhteydessä.

Osakerahastojen vuotuiset hallinnointipalkkiot:

ODIN Finland/ODIN Norge/ODIN Europa/ODIN Global/
ODIN Kiinteistö/ODIN Energi
Osuuslaji A - merkinnät 10 milj. NOK (~1,2 milj. €) 0,75 %
Osuuslaji B - merkinnät 1 milj. NOK (~120.000 €) 1,00 %
Osuuslaji C - merkinnät 500 € tai enemmän 2,00 %

ODIN Sverige
Osuuslaji A - merkinnät 10 milj. NOK (~1,2 milj. €) 0,75 %
Osuuslaji B - merkinnät 1 milj. NOK (~120.000 €) 1,00 %
Osuuslaji C - merkinnät 15 € tai enemmän  1,20 %

ODIN Norden ja ODIN Emerging Markets
Merkinnät 500 € tai enemmän   2,00 %

Tuotto ja riski
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto riippuu  
muun muassa osakemarkkinoiden kehityksestä, salkunhoi-
tajien ammattitaidosta, rahaston riskinotosta sekä rahasto-
osuuksien hallinnoinnista perittävistä kuluista. Kurssitappiot 
voivat muuttaa tuoton negatiiviseksi. 

Henkilötietojen käsittely
ODIN Forvaltning AS käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja 
henkilötietolain ja sijoitusrahastolainsäädännön säännösten 
mukaisesti ja muutoinkin huolehtii asiakkaittensa yksityisyy-
den suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Vai-
tiolovelvollisuutta koskevasta säännöksestä johtuen ODIN 
Forvaltning ei luovuta toiminnan kautta asiakkaistaan saatuja 
tietoja sivullisille, paitsi asiakkaan suostumuksella tai silloin, 
kun tietojen luovuttaminen perustuu lain säännökseen. 
 
Voimassaoleva henkilöllisyystodistus
Voimassaolevalla henkilöllisyystodistuksella tarkoitetaan pas-
sia, ajokorttia tai muuta kuvallista henkilökorttia.

Oikeaksi todistaminen
Kopion oikeaksi todistamisen voi tehdä yksi täysi-ikäinen hen-
kilö. Jos täysi-ikäinen henkilö todistaa kopion oikeaksi, tulee 
todistuksen sisältää allekirjoitus, nimenselvennys, syntymäai-
ka, yhteystiedot, päivämäärän ja paikan. Oikeaksi todistettu 
kopio lähetetään joko postitse tai sähköpostin liitteenä pdf-
tiedostona. Myös asianajaja, tilintarkastaja, poliisi, rahoitus-
laitos tai julkinen notaari voi todistaa kopion oikeaksi.

Tosiasiallinen toimija
Oikeushenkilöiden merkintöjen yhteydessä on ilmoitettava 
tosiasialliset toimijat. Tosiasialliset toimijat ovat yksityishenki-
löitä, jotka suoraan tai epäsuoraan omistavat tai hallinnoivat 
yli 25 % äänivallasta tai osakkeista tai jotka muulla tavalla 
omistavat tai hallinnoivat oikeushenkilöä viime kädessä. 

Tietoa tosiasiallisista toimijoista / huoltajista:

 

Lomake lähetetään osoitteeseen ODIN Rahastot, Tunnus 
5015653, 00003 VASTAUSLÄHETYS tai sähköpostin liitteenä 
osoitteeseen info@odin.fi. Postimaksu on maksettu puoles-
tanne. 

Henkilötunnus:

Nimi:

Katuosoite:

Postinumero ja -osoite:  

Syntymäkotikunta / Maa:

Kansalaisuus:

Omistusosuus %:

Verotusmaa:

Verotusmaa:

Henkilötunnus:

Nimi:

Katuosoite:

Postinumero ja -osoite:

Syntymäkotikunta / Maa:

Kansalaisuus:

Omistusosuus %:
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www.odin.fi

ODIN Rahastot, Mannerheimintie 14 A, 8. kerros, 00100 Helsinki
Puhelin: 09 4735 5100 Faksi: 09 4735 5101
Sähköposti: info@odin.fi   Kotisivu: www.odin.fi
Y-tunnus: 1628289-0
Yritys on ODIN Forvaltning AS:n kokonaan omistama tytäryhtiö
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