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Confido Capital Oy Asiakassopimus yhteisöt 
 

Asiakkaan nimi 
 

 

Pääasiallinen toimiala 
 

Osoite 
 

 

Y-tunnus 
 

 

Postinumero- ja toimipaikka 
 

 

Kansalaisuus 
 

 

Maa 
 

 

Verotusmaa, -kunta 
 

 

Sähköpostiosoite 
 

 

Puhelinnumero Fax 

Yhteyshenkilön nimi ja henkilötunnus 
 

 

Annettu pysyvä valtuutus toimeksiantojen antamiseen (valtuutuksen laajuus ks. kohta 4). Valtuutetun nimi ja henkilötunnus 
 

 

LAIN EDELLYTTÄMÄT LISÄSELVITYKSET ASIAKKAAN TUNTEMISEKSI 
(Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 503/2008) 

Yhteisön taloudellinen asema (viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti) 
 

Liikevaihto: ___________________________ eur 

 

Tase:            ___________________________ eur 

 
Palvelun kohteena olevien varojen alkuperä: 

   Sijoitustoiminnan tuotot 

   Yrityskaupat/muu omaisuuden realisointi 

Palvelun käyttötarkoitus 
   Yhteisön sijoitustoiminnan hoitaminen 

   Kassavarojen hoito 
 

Oma pääoma:        _______________________ eur 

 

Liikevoitto/tappio: _______________________ eur 

 

 

   Yritystoiminnan tuotot 

   Muu, mikä: _________________________ 

 

 

   Muu, mikä: _________________________ 

Onko yhteisössä omistajia, joiden omistusosuus ja/tai äänioikeus ylittää 25 %? 
 

   Ei                  Nimi _________________________ 

   Kyllä          

                             Nimi _________________________ 

 

                             Nimi _________________________ 

Henkilö- tai Y-tunnus _____________________ 

 

Henkilö- tai Y-tunnus _____________________ 

 

Henkilö- tai Y-tunnus _____________________ 
 

Merkitse parhaimmin yhteisöä kuvaava: 
   Yhteisö on ei-ammattimainen asiakas 

 

   Yhteisö on ammattimainen asiakas 
 

   Yhteisö on hyväksyttävä vastapuoli 
 

Asiakassopimuksen ehdoissa on tarkemmin selostettu eroja ei-ammattimaisen ja ammattimaisen sijoittajan välillä sekä 

mahdollisuuksia muuttaa luokittelua joko kokonaisuutena tai liiketoimikohtaisesti. Olen tietoinen siitä, että ammatti-

mainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli ei kuulu kaikkien arvopaperimarkkinalain 4 luvun 

menettelytapasäännösten suojan ja sijoittajien korvausrahaston suojan piiriin.  
 

   Hyväksymme, että rahastoyhtiöt saavat antaa tietoja Confido Capital Oy:lle (ks. Asiakassopimusehdot, kohta 13)  
 

Allekirjoitukset 
Allekirjoituksellaan Asiakas vahvistaa tutustuneensa sopimuksen ehtoihin ja hyväksyneensä ne. Asiakas vakuuttaa 

perehtyneensä/perehtyvänsä markkinoitaviin sijoituskohteisiin ja niiden ominaisuuksiin niin, että kykenee itsenäisesti 

tekemään sijoituspäätöksiä. Lisäksi Asiakas ymmärtää, että lopullinen sopimus sijoittamisesta tapahtuu Asiakkaan ja palvelun 

lopullisen tuottajan välillä ja että Confido Capital Oy ei voi vastata tähän sopimukseen liittyvistä seikoista, vaikka se onkin 

pyrkinyt huolellisesti antamaan asiakkaalle mahdollisimman tarkkaan tietoa. Asiakas vakuuttaa ymmärtävänsä, että joihinkin 

tuotteisiin saattaa liittyä tavallista rahastosijoitusta suurempi riski menettää koko sijoituskohteeseen sijoitettu pääoma tai 

huomattava osa siitä. 
 

Paikka ja aika 

 

 

Asiakkaan allekirjoitus * 

 

 

Confido Capital Oy 

Nimen selvennys 

 

 

Juha Kojonen 

* Yrityksen tai yhteisön puolesta toiminimenkirjoittaja(t) 


