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Kundeavtale - Foretak  
Investeringstjenester   
 
Pareto Securities AS (“Pareto”), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO,  
Telefon +47 22 87 87 00; Telefax +47 22 87 87 10; www.paretosec.com  
 
Pareto vil ikke benytte informasjon oppgitt nedenfor til andre formål enn å gjøre de vurderinger foretaket er pålagt å gjennomføre 
etter lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) med forskrift og lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. 
(hvitvaskingsloven) med forskrift.  
 
Hvitvaskingsloven pålegger verdipapirforetak å vurdere risikoen for å bli utnyttet til hvitvaskingsformål eller finansiering av terrorisme. 
Pareto er ifølge loven forpliktet til å innhente opplysninger og tilhørende dokumentasjon om våre kunder og å forstå formålet med 
kundeforholdet. Før denne prosessen er gjennomført, kan vi ikke tilby våre tjenester. I tilfeller der det kan foreligge økt risiko for 
hvitvasking eller terrorfinansiering, er vi forpliktet til å foreta en særlig omfattende undersøkelse.  
 
Dette skjemaet skal bidra til å sikre at Pareto får tilstrekkelig informasjon om og dokumentasjon fra kunden. Det kan vise seg 
nødvendig å innhente ytterligere informasjon og dokumentasjon fra tredjeparter for å oppfylle våre forpliktelser etter 
verdipapirhandelloven og hvitvaskingsloven.   
 
Opplysningene nedenfor vil bli lagt inn i Pareto Securities-gruppens sentrale kunderegister. Alle opplysninger behandles konfidensielt 
og i overensstemmelse med personopplysningsloven. Informasjonen som innhentes vil bli brukt til å administrere kundeforholdet og 
opprettholde våre forpliktelser overfor myndighetene. Opplysningene vil kun bli gitt til tredjeparter der Pareto er rettslig forpliktet til å 
gjøre dette. En person som har registrerte opplysninger om seg i våre registre har krav på innsyn og rett til å få uriktige opplysninger 
rettet. Slike henvendelser rettes skriftlig til Pareto.  
 
Pareto kan avstå fra å etablere kundeforhold uten at årsaken til dette blir opplyst overfor den som ønsker å bli kunde.   
 
 
1. Kunden  
 

Navn på foretaket («Kunden»/«Foretaket») Organisasjonsnummer (for norske foretak) 
 
 

 

Postadresse  Postnr./Sted  
 
 
 

 

Land  E-post  
  

Mobil  Telefon 
 
 

Telefax 

VPS-konto 
 
 

Bankkonto  

Ev. forvalterbank/oppgjørsagent  Skattejurisdiksjon  
 
 

Hvis aktuelt, utenlandsk identifikasjonsnummer («TIN») 
 

Er Foretaket børsnotert? 

 Nei       
     Ja - Hvis ja, hvilken børs: 
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2. Opplysninger om personer som kan handle på vegne av Foretaket 
 
Pareto er etter hvitvaskingsloven forpliktet til å bekrefte identiteten til den eller de som handle på vegne av Foretaket på grunnlag av 
gyldig legitimasjon. Videre er vi forpliktet til å innhente dokumentasjon, ved firmaattest, stiftelsesdokument, skriftlig fullmakt eller 
lignende, som viser at disse er berettiget til å representere Foretaket. Slik dokumentasjon bes vedlagt.  

 
Etternavn, fornavn  
 
 

Norsk fødselsnummer/D-nummer (11 siffer) eller fødselsdato  
 
 

Postadresse 
 
 
 
 

Statsborgerskap 
 
 

Epost og telefonnummer  
 
 

Stilling i Foretaket 
 

 
 

Etternavn, fornavn  
 
 

Norsk fødselsnummer/D-nummer (11 siffer) eller fødselsdato  
 
 

Postadresse 
 
 
 
 

Statsborgerskap 
 
 

Epost og telefonnummer  
 
 

Stilling i Foretaket 
 

 
Hvis det er ytterligere handelsberettigede, kan informasjonen ovenfor gis på eget ark.  
 
 
3. Formålet med kundeforholdet 
 
Pareto er forpliktet etter hvitvaskingsloven til å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.  
 
 
Hva er Foretakets formål?____________________________________________________________________________________   
 
Hva er formålet med kundeforholdet? 

    

   Handel i verdipapirer, andeler i deltakerlignede selskaper og tilknyttede tjenester.  
 

 Annet - Vennligst spesifiser:_____________________________________________________________________________ 
 
 
Utenlandsk betalingsformidling 
 
Er det sannsynlig at Foretaket vil foreta større overførsler til utlandet/motta større overførsler fra utlandet? 
 
  Nei    Ja - Vennligst spesifiser: Ca. beløp per år: _________________________   Til/fra hvilket land:_____________________ 
 
 
Midlenes opprinnelse  
 

  Foretakets kapitalbeholdning     Annet - Dersom annet, vennligst spesifiser:__________________________________________ 
 

 
4. Opplysninger om eierforhold mv. (reelle rettighetshavere) i Foretaket 
 
Pareto er forpliktet etter hvitvaskingsloven til på grunnlag av egnede tiltak å få bekreftet eller avkreftet om det står reelle 
rettighetshavere bak Foretaket samt få bekreftet identiteten til reelle rettighetshavere. I denne forbindelse er vi forpliktet til å 
innhente tilstrekkelig informasjon til at vi forstår eierskapet og kontrollstrukturen i Foretaket. 
 
Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer en kunde eller som en transaksjon 
gjennomføres på vegne av. En fysisk person skal i alle tilfelle regnes som reell rettighetshaver dersom vedkommende:   
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a) direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 prosent av eierandelene eller stemmene i et selskap, unntatt 
selskap som har finansielle instrumenter opptatt til notering på et regulert marked i EØS-stat eller er underlagt 
informasjonsplikt tilsvarende det som gjelder ved notering på et regulert marked i EØS-stat,   

 
b) utøver kontroll over ledelsen av en juridisk person på annen måte enn nevnt i bokstav a,   

 
c) ifølge vedtekter eller på annet grunnlag skal motta 25 prosent eller mer av formuesgodene i en stiftelse, et fond eller en 

tilsvarende juridisk person eller formuesmasse,   
 

d) har hovedinteressen av opprettelsen eller forvaltningen av en stiftelse, et fond eller en tilsvarende juridisk person eller 
formuesmasse, eller   

 
e) utøver kontroll over mer enn 25 prosent av formuesgodene i en stiftelse, et fond eller en lignende juridisk person eller 

formuesmasse.  

Inngår Foretaket i et konsern/foretaksgruppe?  
 
  Nei     Ja - Hvis ja, vennligst vedlegg en oversikt over selskapsstrukturen. 
 
Har Foretaket en eller flere reelle rettighetshavere slik dette er definert ovenfor?  
 
  Nei     Ja - Hvis ja, vennligst fyll ut feltene nedenfor.  
 
I begge tilfeller: Vennligst vedlegg dokumentasjon som gjør det mulig å forstå eier- og rettighetsstrukturen i Foretaket (som for 
eksempel kopi av aksjeeierbok, selskapsavtale og aksjonæravtale). Dersom selskapet er registrert i Foretaksregisteret er det ikke 
nødvendig å legge ved aksjeeierbok.     
 

Etternavn, fornavn  
 
 

Norsk fødselsnummer/D-nummer (11 siffer) eller fødselsdato  
 
 

Postadresse 
 
 
 

Statsborgerskap 
 
 

Postkode, by og land  
 
 

Eierandel/kontrollandel i %  
 

Skattemessig hjemland (dersom annet enn Norge) 
 

Identifikasjonsnummer ((«TIN») dersom annet skattemessig 
hjemland enn Norge) 
 
 

 
Etternavn, fornavn  
 
 

Norsk fødselsnummer /D-nummer (11 siffer) eller fødselsdato  
 
 

Postadresse 
 
 
 

Statsborgerskap 
 
 

Postkode, by og land  
 
 

Eierandel/kontrollandel i %  
 

Skattemessig hjemland (dersom annet enn Norge) 
 

Identifikasjonsnummer ((«TIN») dersom annet skattemessig 
hjemland enn Norge) 
 
 

 
Etternavn, fornavn  
 
 

Norsk fødselsnummer /D-nummer (11 siffer) eller fødselsdato  
 
 

Postadresse 
 
 
 

Statsborgerskap 
 
 

Postkode, by og land  
 
 

Eierandel/kontrollandel i %  
 

Skattemessig hjemland (dersom annet enn Norge) 
 

Identifikasjonsnummer ((«TIN») dersom annet skattemessig 
hjemland enn Norge) 
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5. Politisk eksponerte personer med relasjon til Foretaket 
 
Pareto er forpliktet etter hvitvaskingsloven til å foreta forsterkede kontrolltiltak overfor politisk eksponerte personer. Med politisk 
eksponert person menes fysisk person som  
 

- innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge,  
- er nært familiemedlem til person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller 

stilling i en annen stat enn Norge 
- er kjent medarbeider til person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller 

stilling i en annen stat enn Norge 
 
Er noen av de reelle rettighetshaverne (som nevnt i punkt 4) eller personene som er berettiget til å handle på Foretakets vegne (som 
nevnt i punkt 2) en politisk eksponert person?  
 
  Nei     Ja - Hvis ja, vennligst legg ved en særskilt redegjørelse for relasjonen.  

 
 

6. Hvilke tjenester Pareto tilbyr  
 
Pareto tilbyr ordreformidling- og ordreutførelse for handel av finansielle instrumenter gjennom vår handelsplattform på internett 
(”netthandel”) samt gjennom meglerbordet. Gjennom meglerbordet tilbys dessuten ordreformidling- og ordreutførelse for handel av 
andeler i deltakerlignede selskaper. Meglere vil kunne ta kontakt med kunder som mottar ordreformidlings- og 
ordreutførelsestjenester i forbindelse med generelle tilbud som tilbys til alle foretakets kunder. 

 
Gjennom meglerbordet tilbys dessuten investeringsrådgivning1 for kunder klarert for denne tjenesten. Pareto vil vurdere om denne 
tjenesten kan tilbys Kunden ut fra en vurdering av kundeprofilen, jf. punkt 9 nedenfor Investeringsrådgivningen er begrenset til de få 
investeringsproduktene Pareto tilbyr, og er derfor ikke produktuavhengig. Paretos virksomhet omfatter heller ikke rådgivning til 
Kunden med hensyn til å sette opp investeringsmål og nærmere investeringsrammer (prinsipper for aktivaallokering, sammensetning 
av portefølje for å oppnå ønsket diversifisering osv.). Kunder som ønsker bistand med dette må således kontakte en annen 
tjenesteyter som tilbyr denne tjenesten. 
 
Pareto tilbyr ikke aktiv forvaltning. 

 
 

7. Hvilke produkter Pareto tilbyr  
 
Pareto tilbyr et begrenset spekter av investeringsprodukter:  

 
− Norske og utenlandske noterte og ikke-noterte aksjer og egenkapitalinstrumenter 
− Norske og utenlandske Exchange Traded Funds og Exchange Traded Notes 
− Norske og utenlandske noterte og ikke- noterte obligasjoner 
− Direkteinvesteringer/andeler i deltakerlignede selskaper  
− Futures, forwards og opsjoner med aksjer, råvarer, valuta eller fraktkontrakter som underliggende  
 

Pareto tilbyr for eksempel ikke investeringer i form av bankinnskudd, pengemarkedsfond, aksjefond (utenom Exchange Traded Funds, 
dvs. aksjefond som handles over børs), Contracts for Difference (CFD) eller hedge fonds. Kunder som ønsker å handle i slike 
produkter må derfor kontakte en annen leverandør som tilbyr disse produktene.  

 
Paretos investeringsprodukter har positiv avkastning/gevinst etter kostnader som målsetting, har gjennomgående middels/høy risiko 
og har varierende anbefalt investeringshorisont avhengig av bl.a. likviditet. Produkter med lav risikoprofil tilbys ikke.  
 
 
 

  

                                                      
1 Verdipapirhandelloven § 2-4 første ledd: «Med investeringsrådgivning menes personlig anbefaling til en kunde, på kundens eller 
verdipapirforetakets initiativ, om en eller flere transaksjoner i forbindelse med bestemte finansielle instrumenter.» 
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8. Kundeklassifisering  
 
I henhold til verdipapirhandelloven med forskrift er Pareto pålagt å klassifisere Kunden i kategoriene ikke-profesjonell kunde, 
profesjonell kunde eller kvalifisert motpart. Det vises til forretningsvilkårene punkt 3 for utfyllende informasjon om 
kundeklassifiseringsprosessen.   
 
Foretak må oppgi følgende informasjon som grunnlag for kundeklassifiseringen:     

 
Store foretak: 

Regnskapsmessig balanse på NOK beløp som minst svarer til EUR 20 millioner Ja  Nei  
Årlig netto omsetning på NOK beløp som minst svarer til EUR 40 millioner Ja  Nei  
Egenkapital på NOK beløp som minst svarer til EUR 20 millioner Ja  Nei  
 

Institusjonelle investorer: 
Egenkapital NOK beløp som minst svarer til EUR1 million Ja  Nei  
Foretakets hovedvirksomhet består i å investere i finansielle instrumenter Ja  Nei  
10 eller flere handler av betydelig størrelse pr kvartal de siste fire kvartaler   Ja  Nei  

 
Hvis Foretaket ikke har to eller flere «ja» i en eller begge tabellene ovenfor, vil Foretaket bli klassifisert som en ikke-profesjonell 
kunde. Hvis Foretaket har to eller flere «ja» i en av tabellene, vil det som utgangspunkt bli klassifisert som profesjonell kunde.  
 
Foretak vil motta melding om utfallet av klassifiseringen. 

 
 

9. Investeringsmål (fylles ut av alle kunder) 
 
For kunder som mottar tjenesten investeringsrådgivning oppstiller verdipapirhandelloven med forskrift krav til innhenting av 
opplysninger om kundens investeringsmål.  
 
Investeringsmål  
 
Informasjon om investeringsmål vil bli benyttet i forbindelse med tjenesten investeringsrådgivning. Den vil ikke bli benyttet ved 
ordreformidling og ordreutførelse. 

 
Pareto tilbyr investeringsrådgivning knyttet til den del av kundens portefølje som kunden ønsker eksponert gjennom bruk av Pareto. 
Pareto tilbyr ikke investeringsrådgivning for øvrige deler av kundens portefølje. 

 
Spørsmålene under dette punktet (investeringsmål) gjelder den del av kundens portefølje som ønskes plassert gjennom 
Pareto.  

 
Kunder som ønsker vurdert hvor stor del av kundens samlede portefølje som kan investeres i aksjer sett hen til kundens 
samlede risikotoleranse og avkastningsforventning på porteføljen som helhet, må søke råd hos en investeringsrådgiver som yter 
investeringsråd knyttet til kundens totale portefølje.  
 
Avkastningsmål 
Lav avkastning – betydelig lavere avkastningsforventning enn alminnelig børsindeksavkastning (f.eks. bank-innskudd og 
pengemarkedsfond – Pareto tilbyr ikke slike produkter) 
 Middels avkastning – Renteavkastning fra obligasjoner. 
Kunder med dette avkastningsmålet vil kun bli tilbudt investeringsrådgivning relatert til obligasjoner, ikke aksjer. 
 Høy avkastning – aksjer eller selskapsandeler. 
(Se nedenfor om risikovillighet ved handel i aksjer og/eller selskapsandeler). 
 
Risikovillighet  
Lav risikovilje (ingen tilgjengelige produkter) 
 Middels risikovilje (obligasjoner) 

 Høy risikovilje (aksjer) - hvis du har krysset av for «Høy avkastning» over, må du ha «Høy risikovilje». 
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Risikovillighet ved handel i aksjer og/eller i selskapsandeler (”Aksjerisiko” - forutsetter ønske om generelt høy risiko2) 
 Lav aksjerisiko – noterte aksjer som inngår i hovedindeksen til Oslo Børs (OSEBX) og tilsvarende aksjer på utenlandske 
markedsplasser samt prosjektfinansieringsselskaper med lange leieavtaler med solide motparter (IG eller tilsvarende kredittrisiko) 
 Middels aksjerisiko – noterte aksjer utenfor hovedindeks,  unoterte aksjer, eiendoms- shipping og offshorefond samt 
prosjektfinanseringsselskaper (unntatt "asset play" innen shipping/offshore og utviklingsprosjekter innen eiendom)   
 Høy aksjerisiko – handel med derivater, shortsalg og verdipapirfinansiering  
 Høy aksjerisiko - "asset-play" direkteinvestering innen shipping/offshore og utviklingsprosjekt innen eiendom 

 
Ønsket maksimal bruttoeksponering i verdipapirer/selskapsandeler3 
 
NOK: ____________________ 
 
Bruksformål med avkastningen 
 Betaling av løpende forpliktelser, angi hvilke: _________________ 

 Forbruk/Sparing 

 Annet: ______________________________ 
 

Aksjer har høy risiko. Pareto vil generelt ikke anbefale at midler som er nødvendig for løpende livsopphold investeres i aksjer. Aksjer 
er heller ikke uten videre egnet for å møte ethvert bruksformål. 

 
 

Likviditetsbehov fremover 
Kapitalbehov de neste fem årene som må tas hensyn til ved vurdering av hvilke investeringer som er egnet for deg som kunde 
 Nei – jeg har ikke et kjent likviditetsbehov som må tas hensyn til de neste fem årene. 

 Ja – på bakgrunn av_______________________________________________ 

 
 
Tidshorisont for investeringene 

 
Kundens tidshorisont vil være av betydning for å vurdere om aksjer er egnet, sett hen til kundens risikotoleranse, samt om produkter 
med begrenset likviditet er egnet. 

 
Kunden bes krysse av for hvor lenge kunden planlegger å være investert i finansielle instrumenter (tidshorisont), ikke hvor lenge 
kunden ønsker å sitte investert i det enkelte instrument. Tidshorisonten har betydning for Paretos vurdering av hvilken risiko en 
eksponering i markedet innebærer for kunden.  

 
Kort tidshorisont øker risikoen ved investeringer i visse typer finansielle instrumenter, som eksempelvis aksjer. Dette innebærer at 
aksjer kan være uegnet som investering dersom kunden enten må ha (for eksempel av likviditetsgrunner) eller ønsker en svært kort 
investeringshorisont.  
 
 Tidshorisont mindre enn 1 måned 

 Tidshorisont 1 måned til 1 år 

 Tidshorisont mer enn 1 år 
 
 
Pareto forbeholder seg retten til ikke å tilby investeringstjenester dersom foretaket finner at Kundens oppgitte investeringsmål er 
uforenlig med de investeringsmål selskapets tilbudte investeringsprodukter er egnet til å oppfylle. 
 
 

  

                                                      
2 Handel med aksjer innebærer i seg selv betydelig risiko, men kategoriseres etter lavere eller høyere Aksjerisiko. 
3 Samlet verdi på alle korte og lange posisjoner i verdipapirer. Pareto er ikke ansvarlig for at slik maksimal eksponering overholdes. 
Opplysningen innhentes for å få oversikt over Kundens investeringsmålsetting. 
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10. Kunnskap og erfaring og økonomisk stilling (fylles ut av ikke-profesjonelle 
kunder – ref punkt 8) 
 
Hvis Foretaket har to eller flere «ja» i en av tabellene i punkt 8, vil det som utgangspunkt bli klassifisert som profesjonell kunde. 
Foretaket trenger da ikke å fylle ut informasjon under dette punktet.  

 
I henhold til verdipapirhandelloven med forskrift er Pareto pålagt å innhente opplysninger om kunnskap og erfaring fra ikke-
profesjonelle kunder som mottar ordreformidlings- og ordreutførelsestjenester. Disse opplysningene skal sette foretaket i stand til å 
vurdere hvilke investeringer som er hensiktsmessige for Kunden. 
 
For ikke-profesjonelle kunder som mottar tjenesten investeringsrådgivning oppstiller verdipapirhandelloven med forskrift krav til 
innhenting av opplysninger om kundens finansielle situasjon, kunnskap og erfaring samt investeringsmål. Disse opplysningene, skal 
sette foretaket i stand til å vurdere hvilke investeringer som er egnet for Kunden. 
 
 
Kunnskap og erfaring 
 
Pareto er pålagt å innhente nødvendig informasjon om ikke-profesjonelle kunders kunnskap og erfaring fra finansmarkedene:   

 
Stilling/yrke hos de/den som handler på vegne av Kunden: 
 

Utdanningsnivå (sett kryss): 

 Grunnskole  
 Videregående skole 

 Høyskole/universitet 

Den/de som handler på vegne av Kunden har yrkeserfaring fra finanssektoren Ja  Nei  
Den/de som handler på vegne av Kunden har økonomisk utdannelse Ja  Nei  
Den/de som handler på vegne av Kunden har erfaring med investeringer fra 
investering i KS/IS/ANS eller andre deltakerlignede selskaper Ja  Nei  

Den/de som vegne av Kunden har 
investeringserfaring fra/kunnskap 
om disse produktkategoriene:  
 

Tidsperiode 
Mindre enn 5 
transaksjoner 

siste år 

 
5 eller flere 

transaksjoner 
siste år 

Kunnskapsnivå 
 

Høyt  Middels Lavt 

Aksje- og obligasjonsfond, herunder 
«Exchange Traded Funds»  

      

Noterte aksjer inkludert i hovedindeksen 
på Oslo børs (OSEBX) eller tilsvarende 
utenlandsk indeks 

 
     

Unoterte aksjer og noterte aksjer 
utenfor hovedindeksen  

      

«Investment grade» obligasjoner        

«High yield» obligasjoner        

Fondsobligasjoner       

Noterte derivater, for eksempel 
Exchange Traded Notes og børsnoterte 
opsjoner  

 
     

Unoterte derivater       

Shorthandel       

Verdipapirfinansiering/aksjekreditt         

Private Equity       

Direkteinvesteringer eller gjennom 
AS/KS/ANS/IS innen 
eiendom/shipping/offshore 
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Pareto er pålagt ved lov å avklare om ikke-profesjonelle kunder har erfaring fra kjøp av investeringstjenester fra tidligere. Kundens 
svar vil inngå i en helhetsvurdering av kundens kompetanse. 

 
Kunden eller den/de som vegne av Kunden har tidligere benyttet følgende 
investeringstjenester: Ja Nei 

Ordreformidling/ordreutførelse   
Investeringsrådgivning   
Aktiv forvaltning   
Kjøp/tegning av finansielle instrumenter i forbindelse med emisjoner eller spredningssalg   
 

I forbindelse med ordreutførelse av ikke-komplekse instrumenter yter Pareto en såkalt ”execution only”-tjeneste, hvilket innebærer 
direkte bistand til ordreutførelse etter Kundens initiativ og beslutning. Foretaket er derfor ikke pålagt å vurdere hvorvidt Kunden har 
den nødvendige kunnskap og erfaring til å forstå risikoen som er involvert med det aktuelle investeringsproduktet. Pareto har følgelig 
heller ingen plikt til å advare Kunden mot investeringer Kunden ikke har tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å forstå risikoen ved. 
Kunden mottar dermed ikke den samme investorbeskyttelse som kunder som mottar investeringsrådgivning. 
 
Økonomisk stilling 
 
For ikke-profesjonelle kunder er Pareto pålagt å innhente informasjon om Kundens økonomiske stilling for å kunne yte 
investeringsrådgivning. Kunden må oppgi sine eiendeler for at Pareto skal kunne vurdere hvilke finansielle instrumenter som er egnet 
for Kunden. Den ikke-profesjonelle Kunden må videre oppgi sine gjeldsforpliktelser slik at Pareto kan vurdere Kundens evne til å bære 
tap.  
 
Pareto vil ikke anvende informasjon om økonomisk stilling i sin vurdering av Kunde som benytter seg av foretakets 
netthandelsløsning, og ikke mottar investeringsråd. 

 
Eiendeler    
Bankinnskudd: NOK:  
Finansielle instrumenter:   
Omsettelige gjeldsinstrumenter (obligasjonsfond, børsnoterte obligasjoner) NOK:  
Illikvide gjeldsinstrumenter NOK:  
Børsnoterte aksjer NOK:  
Øvrige finansielle instrumenter NOK:  
Fast eiendom NOK:  
Annen formue  NOK:  
Sum eiendeler NOK:   
   
Gjeld    
Sikret i fast eiendom NOK:  
Sikret i verdipapirer NOK:  
Annen gjeld  NOK:  
Sum gjeld NOK:   
   
Netto formue (eiendeler minus gjeld) NOK:   
   
Uinnkalt restansvar i deltakerlignede selskaper, garantier eller kausjoner stilt eller 
andre latente gjeldsforpliktelser 

NOK  

 
Netto omsetning siste regnskapsår: _______________________ 
 
Over/underskudd siste år: ______________________________ 

  
Pareto vil i tillegg innhente informasjon om Kundens økonomiske stilling fra et eller flere kredittopplysningsbyråer. For juridiske 
personer blir det innhentet regnskapsinformasjon.  
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11. Vedlegg  
 
Vedlagt følger  
 

 Firmaattest eller utskrift fra Enhetsregisteret – ikke eldre enn tre måneder. Norske trenger ikke fremlegge dette.   
 Utenlandske foretak: Stiftelsesdokumenter (kreves ikke hvis oppdatert firmaattest vedlegges) 
 Utenlandske foretak: Vedtekter (kreves ikke hvis oppdatert firmaattest vedlegges).   
 For foretak i konsernstruktur: en oversikt/redegjørelse for konsernstrukturen 
 Dokumentasjon som viser eierskapsstrukturen i Foretaket (herunder bakenforliggende eiere) og eventuelle rettigheter til 

Foretakets formue som beskrevet i punkt 4 (reelle rettighetshavere). Norske foretak som kontrolleres av norske personer/foretak 
trenger ikke sende inn dokumentasjon, med mindre kontrollstrukturen er enn annen enn den som fremkommer av 
aksjeeierregisteret.  

 Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon for handelsberettigede samt den som signerer kunderegistreringsskjemaet. Reelle 
rettighetshavere med bopel i Norge trenger ikke fremlegge legitimasjon. 

 Dokumentasjon for at personen som signerer kunderegistreringsskjemaet er signaturberettiget hvis dette ikke fremkommer av 
firmaattest, stiftelsesdokument eller vedtekter 

 Dokumentasjon for at de handelsberettigede (se punkt 2) er berettiget til å handle på vegne av foretaket hvis dette ikke 
fremkommer av firmaattest, stiftelsesdokument eller vedtekter 

 For foretak der handleberettigede eller reelle rettighetshavere er politisk eksponerte personer: en redegjørelse for relasjonen 
 Annen dokumentasjon – vennligst spesifiser 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Som gyldig legitimasjon godtas norsk bankkort med bilde, nordisk førerkort basert på EU-standard, Nasjonale ID-kort utstedt av et 
EØS-land og pass. 
 
Hvis dokumentene ikke er på et nordisk språk eller engelsk, må bekreftet oversettelse til nordisk språk eller engelsk følge ved 
originaldokumentene. 
 
Kopi av legitimasjon må være bekreftet av domstol, politi, NAV, bank, finansieringsforetak, kredittforetak, verdipapirforetak, 
forvaltningsselskap for verdipapirfond, eiendomsmegler, revisor, regnskapsfører eller advokat. Dersom bekreftelsen skal sendes inn 
elektronisk, må denne sendes direkte inn til clientservice.no@paretosec.com av den som har bekreftet signaturen.  

 
 

12. Regelverk og bekreftelser 
 
Forretningsforholdet mellom Kunden og Pareto er regulert av lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 med forskrifter, annen 
relevant lovgivning, særskilte avtaler mellom Pareto og Kunden samt Paretos alminnelige forretningsvilkår slik de til enhver tid 
foreligger. 

 
Kunden bekrefter å være informert om at Pareto ikke vil foreta noen hensiktsmessighetsvurdering av Kunden og er kjent med at 
Pareto dermed ikke vil advare Kunden om mulige ikke-hensiktsmessige investeringer ved ordreutførelse og ordreformidling. 
 
Kunden samtykker til at andre selskaper i samme konsern som Pareto, samt Pareto Bank ASA kan utveksle eventuelle opplysninger de 
måtte ha om Kunden. 

 
Kunden samtykker i å motta sluttseddel og annen personlig informasjon per e-post, samt at informasjon som ikke er rettet til Kunden 
personlig kan gis på www.paretosec.com når det anses hensiktsmessig og ikke annet er særlig avtalt med Kunden. 
 
Kunden plikter å informere Pareto om relevante endringer i den informasjon som er angitt foran, herunder om endringer i 
skattemessig hjemland. 
 
Jeg bekrefter på vegnet av Foretaket at opplysningene gitt ovenfor er riktige og fullstendige. 
 

 
Sted og dato Kundens navn i BLOKKBOKSTAVER  
  

Kundens underskrift  
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