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SIJOITUSRAHASTOT AUREJÄRVI EUROPEAN SMALL & MID CAP JA AUREJÄRVI BEST GLOBAL IDEAS

Aurejärvi Varainhoito Oy:n (jäljempänä ”Rahastoyhtiö”) hallinnoiman Sijoitusrahasto Aurejärvi European Small
& Mid Cap sekä Aurejärvi Best Global Ideas sijoitusrahastoja koskevia lunastustoimeksiantoja voi antaa jokaisena
pankkipäivänä. Rahasto-osuuksien lunastus tapahtuu toimittamalla lunastuspyyntö Rahastoyhtiölle. Mikäli
Rahastoyhtiön ei tarvitse lunastusta varten myydä sijoituskohteita, toteutetaan viimeistään kello 13:00 Suomen aikaa
Rahastoyhtiössä vastaanotettu ja rekisteröity lunastuspyyntö siihen rahasto-osuuden arvoon, joka lasketaan
Rahastoyhtiössä samalle pankkipäivälle. Kello 13:00 jälkeen Suomen aikaa Rahastoyhtiössä vastaanotettu ja
rekisteröity lunastuspyyntö toteutetaan arvoon, joka lasketaan seuraavalle pankkipäivälle.
Lunastaminen tapahtuu välittömästi Rahaston varoista sääntöjen mukaan määräytyvästä lunastuspäivän arvosta.
Mikäli varat lunastamiseen on hankittava myymällä sijoituskohteita, myynnin tulee tapahtua ilman aiheetonta
viivytystä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun lunastusta vaadittiin Rahastoyhtiöltä. Tällöin
lunastus toteutetaan sille päivälle laskettuun arvoon, jona rahat sijoituskohteiden myynnistä on saatu.
Finanssivalvonta voi erityisestä syystä myöntää luvan edellä mainitun määräajan ylittämiseen.
Lunastamisesta saatavat varat vähennettynä mahdollisella lunastuspalkkiolla/ tuottosidonnaisella lunastuspalkkiolla
maksetaan rahasto-osuudenomistajan ilmoittamalle pankkitilille lunastuksen toteuttamispäivää seuraavana
pankkipäivänä.
Toimittakaa tämä lunastuslomake Rahastoyhtiölle.
Rahastoyhtiön yhteystiedot
Aurejärvi Varainhoito Oy
Teknobulevardi 3-5
FI-01530 Vantaa

puh. (09) 4241 2651
sähköposti: info@aurejarvi.fi

Lunastajan nimi/Toiminimi _____________________________________________
Asiakkaan edustajan allekirjoitus _________________________________________
Henkilötunnus/Y-tunnus _______________________________________________

Rahasto
Sijoitusrahasto Aurejärvi European Small & Mid Cap
Sijoitusrahasto Best Global Ideas
Osuussarja

______________________________

Lunastettava summa tai
osuuksien määrä

Aurejärvi Varainhoito Oy
Teknobulevardi 3-5
FI-01530 Vantaa

___________________________

puh. +358 9 4241 2651
y-tunnus 2142896-2

www.aurejarvivarainhoito.fi
info@aurejarvi.fi
etunimi.sukunimi@aurejarvi.fi
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Mikäli ette lunasta kaikkia osuuksianne:
Onko aikaisemmin antamiinne asiakastietoihin tai tosiasiallisiin edunsaajiin tullut muutoksia,
tai onko viimeisimmästä toimeksiannosta kulunut yli 12 kk?
Ei

Kyllä; Olkaa hyvä ja toimittakaa meille uusi asiakastietolomake liitteineen.

Asiakkaan / asiakkaan edustajan allekirjoitus
__________________________

______________________________________

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Asiakkaan ja tarvittaessa edustajan tunnistaminen (Rahastoyhtiö täyttää):
Asiakas ja tarvittaessa asiakkaan edustaja(t) tunnistettu (poliisiviranomaisen myöntämä passi, ajokortti,
henkilökortti, kuvallinen kelakortti) Rahastoyhtiön ohjeiden mukaisesti
Tunnistamisasiakirjojen jäljennökset otettu vastaan ja liitetty lomakkeen oheen

Tunnistamisasiakirjan numero: ______________________________
Nimi: _________________________________________________
Allekirjoitus: ____________________________________________
Päivämäärä: ____ . ____ . _________

Aurejärvi Varainhoito Oy
Teknobulevardi 3-5
FI-01530 Vantaa

puh. +358 9 4241 2651
y-tunnus 2142896-2

www.aurejarvivarainhoito.fi
info@aurejarvi.fi
etunimi.sukunimi@aurejarvi.fi

