Merkintälomakkeen on oltava Titanium Rahastoyhtiöllä viimeistään kaksi (2) pankkipäivää ennen merkittävän rahaston sääntöjen
mukaista Merkintäpäivää. Ilmoitus merkinnästä on sitova.
Merkintämaksun on oltava merkittävän rahaston merkintätilillä viimeistään Merkintäpäivänä kello kaksitoista (12.00) Suomen aikaa.
Merkintä on maksettava merkitsijän pankkitililtä. Tilisiirron viestikohdassa ilmoitetaan merkitsijän nimi ja Y-tunnus.
Merkintä voidaan toteuttaa edellyttäen, että Titaniumille on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkitsijästä ja tämän
henkilöllisyydestä. Titaniumilla on oikeus hylätä merkintä tai lykätä sen toteuttamista, jos sille ei ole toimitettu näitä tietoja.
Merkintälomake toimitetaan Titanium Rahastoyhtiölle sähköpostilla tai postitse (yhteystiedot lomakkeen alaosassa).

VALITSE RAHASTO:
Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö
Rahaston merkintätili: OP Yrityspankki Oyj FI59 5000 0120 3349 40 (OKOYFIHH)
Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto
Rahaston merkintätili: OP Yrityspankki Oyj FI75 5000 0120 3443 52 (OKOYFIHH)
Sijoitusrahasto Titanium Osake
Rahaston merkintätili: OP Yrityspankki Oyj FI92 5000 0120 3443 37 (OKOYFIHH)

Merkitsijän nimi
Y-tunnus
Merkintäsumma

euroa

Edustaja/Myyjä
Vuosittainen tuotonjako*

Merkintäpalkkio
Sijoitetaan rahastoon

%

Maksetaan pankkitilille

*Vuosittainen tuotonjako: viimeisin valittu tieto koskee myös rahastoon aiemmin tehtyjä merkintöjä.
Rahastoa koskeva raportointi ja muut ilmoitukset (kauppavahvistukset, raportointi, säännöissä mainitut ilmoitukset)
voidaan lähettää sähköpostitse
Kyllä, sähköpostiosoite:
Ei
Allekirjoittanut vakuuttaa, että Titanium Rahastoyhtiö voi luottaa sille annettuihin tietoihin. Merkitsijän tulee ilmoittaa annetuissa tiedoissa tapahtuvista muutoksista välittömästi Titanium Rahastoyhtiölle. Titanium Rahastoyhtiö voi pyydettäessä antaa merkitsijää koskevia tietoja viranomaisille.
Allekirjoittanut merkitsijä on tutustunut Titaniumin internetsivuilta (www.titanium.fi) tai Titaniumista pyytämällä saataviin rahaston sääntöihin,
avaintietoesitteeseen ja rahastoesitteeseen sekä ymmärtänyt ja hyväksynyt niissä mainitut ehdot.
Paikka ja aika
Valtuutetun allekirjoitus ja
nimenselvennys

Merkintälomakkeeseen tulee liittää kopio valtuutuksesta toimia yhteisön puolesta (esim. max 3 kk vanha
ote kaupparekisteristä) sekä kopio valtuutetun virallisesta voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta.
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Titaniumilla on lakiin perustuva velvollisuus tunnistaa asiakkaansa sekä saada tietoja sijoitettavien varojen alkuperästä.
Seuraavat kysymykset perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä, sekä verotietojen
vaihtoa koskevaan sopimukseen Yhdysvaltojen kanssa (FATCA) ja EU-sääntelyyn verotietojen vaihdosta (CRS ja DAC2).
Asiakkaan tuntemistietoja ja muita lain nojalla hankittuja tietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen,
paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin kohteena
oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.
Merkitsijän nimi
Toimiala

Y-tunnus

Osoite*
Postinumero ja postitoimipaikka
Pankkitilinumero (IBAN-muodossa)
Verotusmaa*
Yhteyshenkilön nimi

Henkilötunnus

Puhelinnumero
*Jos verotusmaa tai osoite on muu kuin Suomi, liitteeksi tulee täyttää Verotusmaaselvitys.

Yhteisön taloudellinen tilanne viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti
Liikevaihto					

Oma pääoma								

Tase							

Liikevoitto / tappio						

Merkintää varten siirrettävien varojen alkuperä
Yrityksen/yhteisön liiketoiminta

Muu, mikä?*			

Mikä on merkinnän tavoite ja tarkoitus?

*Liitteeksi kopiot asiakirjoista.

Yleinen sijoitustoiminta (tuoton tavoittelu)
Muu, mikä?												
Yhteisön tosiasialliset edunsaajat. Onko luonnollisia henkilöitä, jotka omistavat suoraan tai välillisesti enemmän kuin 25 % yhtiön osakkeista tai
vastaavan äänioikeuden tuottamasta äänimäärästä, tai joilla on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö yhteisön hallituksen jäsenistä tai vastaavasta
yhteisön toimielimestä? Tai onko yhdistyksellä, säätiöllä, asunto-osakeyhtiöllä, keskinäisellä kiinteistöosakeyhtiöllä rekisteriin merkittyjä hallituksen
jäseniä?
Ei
Kyllä. Ilmoittakaa seuravassa näiden henkilöiden tiedot:
Nimi: 					

Hetu:

		

Osuus:

%

Verotusmaa*: 		

Nimi: 					

Hetu:

		

Osuus:

% Verotusmaa*:

Nimi: 					

Hetu: 			

Osuus:

% Verotusmaa*:

*Jos edunsaajan verotusmaa tai asuinpaikka on muu kuin Suomi, liitteeksi tulee täyttää Verotusmaaselvitys.

Onko joku tosiasiallisista edunsaajista ollut tai on edelleen poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tällaisen henkilön perheenjäsen
tai läheinen yhtiökumppani?
Ei
Kyllä. Lisäselvitys: 												
Onko yhteisö tai joku sen tosiasiallisista edunsaajista verovelvollinen Yhdysvaltoihin? Esimerkiksi jokin seuraava liityntä Yhdysvaltoihin:
syntymäpaikka, kansalaisuus, työ- tai oleskelulupa, asuin- tai postiosoite, edustaja/valtuutettu tai vaikutus-/määräysvalta Yhdysvaltoihin
rekisteröityyn yhteisöön.
Ei ole liityntää Yhdysvaltoihin.
Kyllä. Verovelvollisen nimi: 				 Liityntä Yhdysvaltoihin: 					
Yhdysvaltojen verotunnistenumero (TIN): 										
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