Hensiktsmessighetstest
Dette skjema er til bruk for tegnere som benytter seg av elektronisk VPS-tegning. For tegnere som benytter tradisjonell tegningsblankett
er hensiktsmessighetstesten en integrert del av blanketten.
For at Tilretteleggeren skal kunne motta og behandle tegninger i Reparasjonsemisjonen i Tysnes Sparebank, er Tilretteleggeren i henhold til
verdipapirhandelloven pålagt å gjennomføre en hensiktsmessighetstest av alle tegnerne i Reparasjonsemisjonen. I denne forbindelse skal
Tilretteleggeren søke å innhente opplysninger om tegnerens kunnskap og erfaring med det aktuelle investeringsområdet. Undersøkelsene
skal sette Tilretteleggeren i stand til å vurdere om investeringen i Egenkapitalbevis er hensiktsmessig for tegneren. Grunnet tidsaspektet er
det mulig at Tilretteleggeren ikke får anledning til å gjennomføre hensiktsmessighetstesten i løpet av tegningsperioden. Med mindre
tegneren har fått uttrykkelig beskjed fra Tilretteleggeren om at tegningen anses hensiktsmessig, må tegnerne legge til grunn at
Tilretteleggeren anser alle tegninger fra ikke-profesjonelle investorer som ikke hensiktsmessig, og at Tilrettelegger derfor må advare mot
investeringen.
Dersom tegneren velger å ikke gi de opplysninger som Tilretteleggeren plikter å innhente, eller gir ufullstendige opplysninger, advarer
Tilretteleggeren med dette om at det vil være umulig for Tilretteleggeren å vurdere om det er hensiktsmessig for tegneren å delta i
Reparasjonsemisjonen. Alle tegnerne i Reparasjonsemisjonen vil bli klassifisert som ikke-profesjonelle investorer. Dersom det opprettes et
kundeforhold til Tilretteleggeren, vil tegneren bli klassifisert på nytt.

Vennligst besvar spørsmålene nedenfor slik at Tilretteleggeren kan gjennomføre hensiktsmessighetstesten:

Stilling: ________________________________________
Utdanningsnivå:

Grunnskole 

Videregående skole 

Høyskole/universitet 

Vennligst spesifiser utdannelse:
____________________________________________________________________________________________
Tegneren har mer enn ett års erfaring med finansielle instrumenter i yrkessammenheng:

Ja 

Nei 

Ja 

Nei 

Hvis ja, vennligst angi yrke:
____________________________________________________________________________________________
Tegneren er bistått av

som har mer enn ett års erfaring med finansielle instrumenter i
yrkessammenheng:

__________________________
Investeringserfaring

Aldri handlet

Unoterte finansielle
instrumenter



Færre enn 10 handler
siste år


Flere enn 10
handler siste år


VENNLIGST BENYTT BLOKKBOKSTAVER
Fornavn / Kontaktperson
Etternavn / Firma

Vennligst send utfylt hensiktsmessighetstest til oppgjor@fondsfinans.no innen utløpet av tegningsperioden.

