Ekobanken

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I BANKEN
KÖP AV ANDELAR - FÖRENING/ FÖRETAG

Box 64, 153 22 JÄRNA
Tel 08-551 714 70
www.ekobanken.se

FÖRENING / FÖRETAGSUPPGIFTER
Namn

Organisationsnummer

Postadress

Postnummer och ort

Tel dagtid / kvällstid

E-postadress

VI VILL KÖPA ANDELAR I BANKEN:
Grundinsats (obligartorisk andel) 1.000 kr, om du inte tidigare är medlem
Ytterligare andelar för ___________________ kr
Betalning för andelarna ska dras från konto ______________________________________ i Ekobanken.
Vi emotser inbetalningskort

ÖVRIGA UPPGIFTER
Lagen om penningtvätt gör att vi måste ställa vissa frågor för att ha kunskap om våra kunder.
Läs mer på www.penningtvatt.se. Lämna kompletterande uppgifter i bilaga om utrymmet nedan inte räcker.
Huvudägare
Har någon fysisk eller juridisk person direkt ägande av eller rösträtt för mer än 25% av
kapitalet (aktier, andelar eller motsvarande) i företaget?
				

Ja

Nej

Huvudägares namn ____________________________________ Person/org.nummer __________________________________
Verklig huvudman
Har någon fysisk person den yttersta kontrollen över kontohavaren genom direkt eller
indirekt ägande av eller rösträtt för mer än 25% av kapitalet
(aktier, andelar eller motsvarande) i företaget?
				

Ja

Nej		

Verklig huvudmans namn ______________________________ Personnummer ______________________________________
Ursprung
Varifrån kommer medlen till insatsen?
Den ordinarie verksamheten

Företags-/fastighetsförsäljning

Annat _________________________

Person i politiskt utsatt ställning
Om det finns en verklig huvudman, behöver banken veta om huvudmannen är en person i politiskt
utsatt ställning. Har du eller har du tidigare haft en hög politisk post eller hög statlig befattning, eller
är du nära familjemedlem eller medarbetare till en sådan person?

Ja*

Nej

* Om du kryssar ja kommer vi att skicka en kompletterande blankett till dig

Skattskyldighet
Har företaget skatterättslig hemvist utanför Sverige?
Ja
Nej
Om ja, vänligen fyll i ert TIN (Taxpayer Identification Number) ____________________________________________________
Är företaget skattskyldigt i USA för någon del av verksamheten?
Ja
Nej
Om skattskyldig, vänligen fyll i ert TIN (Taxpayer Identification Number) ___________________________________________

UNDERSKRIFTER
Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning firmatecknare 1

Namnteckning firmatecknare 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Bifoga följande:
• Vidimerad kopia av id-handling, gäller för firmatecknare samt de som har fullmakt för Internettjänsten.
• Bevittnad kopia av senaste årsmötesprotokoll samt styrelseprotokoll, gäller för ideell förening.
• Registreringsbevis, inte äldre än 3 månader, gäller för stiftelse.

Ekobanken
Box 64, 153 22 JÄRNA
Tel 08-551 714 70
www.ekobanken.se

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I BANKEN
KÖP AV ANDELAR

UPPLYSNINGAR
Blanketten Köp av andelar finns på www.ekobanken.se. Om du redan är kund i banken kan du gå
in i din internettjänst och skriva ett meddelande till vår kundservice att du vill köpa andelar samt
varifrån pengarna ska dras. Du kan även kontakta banken så hjälper vi dig.
Ekobankens medlemsinsatser (andelar) är av två slag: Grundinsats om 1.000 kr som inte har
någon kurs och ytterligare andelar som har en kurs. När du köper ytterligare andelar i Ekobanken
betalar du den aktuella kursen.
Observera att historisk kurs på andelarna inte är någon garanti för framtida utveckling eller
avkastning utan de kan både öka och minska i värde framöver. Andelskapital är inte detsamma
som inlåning eller pengar på konto, även om det kan fungera som ett långsiktigt sparande. Det
innebär att andelskapital inte omfattas av den statliga insättningsgarantin som annars alla konton
i Ekobanken har.
Att sälja andelar
Om du vill sälja dina andelar genom Ekobanken gäller följande:
Den obligatoriska andelen är värd 1.000 kr. För ytterligare andelar blir försäljningspriset den
aktuella kursen för varje andel. Försäljningsavgiften är 3% på försäljningsbeloppet. Tidpunkten
för försäljning är beroende av i vilken takt det kommer in nya andelsägare. Normalt tar det inte
lång tid, men för en större andel kan det dröja innan det kommer in tillräckligt mycket nya andelar.
Du kan också sälja dina andelar själv och då tar banken ingen avgift. Överlåtelsen måste anmälas
till Ekobanken och den nya andelsägaren ska godkännas som medlem innan köpet blir giltigt.
Information för juridiska personer
Andelar (medlemsinsatser) i Ekobanken ska klassificeras som Anläggningstillgång (Finansiell
anläggningstillgång) i årsredovisningen. Andelarna ska som grundregel tas upp till historiskt
anskaffningsvärde i bokföringen. Bara om marknadsvärdet av andelarna minskat i förhållande till
anskaffningsvärdet ska man överväga om det bokförda värdet ska justeras. Marknadsvärdet är
den senaste kurs som publiceras på hemsidan.
I not till balansräkningen bör man ta upp vilket kvotvärde och procentuell andel som insatsen
representerar i bankens totala kapital. Denna uppgift kan fås från banken. Man kan också nämna
kursen. Om andelarna lämnats för försäljning bör det nämnas i noten.
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LEGITIMATIONSKONTROLL - VIDIMERAD KOPIA PÅ ID-HANDLING

Lägg ID-handlingen i detta fält och kopiera handlingen
inklusive blanketten. Det är sedan kopian med den
inkopierade ID-handlingen som skall bevittnas.

1. ID-handling Namnteckningsprov av kopierad ID-handling ovan:
Ort och datum

Underskrift

2. Intyg Att denna kopia av ID-handling överensstämmer med originalhandling intygas (av 2 personer).
Förnamn och efternamn

Förnamn och efternamn

Personnummer

Personnummer

Telefon dagtid

Telefon dagtid

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift

Underskrift

3. Ärende Denna ID-handling skickas till Ekobanken i samband med:
Kontoöppning privat, om kontoöppning barnkonto skriv barnets namn: _____________________________________________
Kontoöppning företag/förening, skriv namn på företaget: __________________________________________________________
Övrigt: ______________________________________________________________________________________________________

