
1. UPPGIFTER OM INVESTERARE Obs! Om dina uppgifter har förändrats, t.ex. din adress, tillhandahåll då uppdaterade veri-
fikationshandlingar (t.ex. elräkning, bankkontoutdrag). Adressintyget får inte vara mer än tre månader gammalt.

3. BETALNINGSINFORMATION (se till att den betalande är samma som investeraren)

Betalningen kommer att överföras till följande bankkonto: 
Obs! Ange kontakt– och investeringsnummer som betalningsreferens 

Betalningen kommer att överföras från följande bankkonto: 

2. TECKNINGSUPPGIFTER (se till att fylla i alla rutor i detta avsnitt)

Jag vill begära en ytterligare teckning av depåbevis utöver min nuvarande investering. Jag kommer ordna med betalningen av 
den ytterligare teckningen via banköverföring eller stående överföring genom mitt eget bankkonto. 

Beloppet jag sänder för denna ytterligare teckningsbegäran är: 

5. BEHÖRIG UNDERTECKNARE

Vänligen returnera denna blanke  via e‐post ll:  
Investor Support 
oi.support@oikocredit.org    www.oikocredit.se  

Oikocredit EDCS U.A.  
SEK: NL49 RABO 0300 056 257 

Extra Orderblankett 
Stichting Oikocredit International Share Foundation 

Oikocredit Sweden 

Fyll i alla fält, med TRYCKBOKSTÄVER i svart bläck 

4. TILLKÄNNAGIVANDE

Jag har informerat mig om innehållet i det senaste tillgängliga prospektet, och jag godkänner villkoren så som beskrivna i
  bilagan till detta prospekt, som jag fann och laddade ned här:  
  https://www.oikocredit.se/investera/investera-som-privatperson/investera-som-privatperson. 

Du har rätt att dra dig ur detta kontrakt inom 14 dagar utan att ange ett skäl. Denna period löper ut 14 dagar efter mottagande av 
bekräftelsebrevet från OISF. För att utöva din rätt att dra dig ur måste du informera oss om din avsikt att dra dig ur detta kontrakt 
med en otvetydig förklaring (t.ex. ett brev som skickas med post eller e-post till kontaktuppgifterna nedan). Det räcker med att du 
skickar ditt meddelande om att du vill utöva din rätt att dra dig ur innan ångerfristen löpt ut för att den ska godtas.  

i‐ 

Investerarens fullständiga namn: 

Kontaktnummer: Investeringsnummer: 

Adress: 

Ort: 

Postnummer: 

E-post:

Namn på kontoinnehavare: 

IBAN kontoinnehavare: 

Namn: Datum (dd/mm/åå): 

Namnteckning: 

Land: 

SEK: 

Stichting Oikocredit International Share Foundation 
Berkenweg 7 

3818 LA, Amersfoort 
Nederländerna 

En gång 

Varje månad 
Varje kvartal 

Varje år 

C‐ 
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