Gule investeringsprodukter er produkter, hvor der kan være risiko for at
indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke
vanskelig at gennemskue. Blandt eksemplerne er børsnoterede aktier,
investeringsbeviser og andele. Jf. bilag om mærkningsordningen

Tegningsblanket, andele
Indsendes til en af Merkurs afdelinger.

Undertegnede ønsker at tegne andele i Merkur Andelskasse
(Blanketten udfyldes pr. person)

Navn:

Adresse:

Postnummer og by:

CPR/CVR-nummer:

Telefonnummer:

E-mail:

Jeg afgiver hermed følgende ordre på køb af andele:
Antal stk.

(Aktuel kurs findes på www.merkur.dk)

Beløbet hæves på konto nr.
Andelene placeres i eksisterende depot nr.
Merkur bedes oprette et nyt depot med følgende afkastkonto

Når der købes andele for pensionsmidler kan du ifølge gældende lovgivning maksimalt købe for 20 % af
den samlede værdi af alle pensionsordninger i samme pengeinstitut, dog kan du altid købe for op til
51.500 kr. (2019).

Jeg har en pensionsordning i et andet pengeinstitut og ønsker at blive kontaktet for at aftale de
praktiske forhold m.h.t. at placere en del af denne pensionsopsparing i andele.
Jeg ønsker at blive ringet op på telefon
Jeg træffes bedst mellem kl.
og kl.

i dagtimerne.
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Investeringsaftale udfærdiget i forbindelse med køb af
andele i Merkur Andelskasse (efterfølgende kun omtalt som Merkur)
OBS: Ved køb for mere end 50.000 kr. (samlet kurværdi), skal der foruden denne aftale
udarbejdes særskilt investeringsprofilaftale med din rådgiver
Inden jeg afgav ordre om køb af andele i Merkur var jeg bekendt med følgende forhold:
Kursfastsættelse og omsættelighed
- andelene er et unoteret værdipapir, og kursen fastsættes af Merkur, hvilket sker hvert år på
følgende datoer: 6/3, 30/4, 28/8 og 30/10 og offentligøres den følgende bankdag.
- andelene handles løbende og dette kan kun ske igennem Merkur. Der kan altid købes
andele og normalt kan der også altid sælges andele. Der kan dog opstå den situation, at
Merkur i en periode kun køber andele, hvis de samtidig kan sælges videre til anden side.
Årsagen hertil kan være begrundet i Merkurs vedtægter og/eller i de solvenskrav som
lovgivningen stiller til pengeinstitutterne.
Jf. Merkurs vedtægter §6 og §7.
Risiko
- ved enhver investering i andele kan dele af eller hele den investerede kapital mistes
- kursen på andelene fastsættes alene ud fra de regnskabsmæssige resultater, som realiseres
af Merkur. Dette betyder, at kursen kan udvikle sig i såvel positiv som negativ retning
- der henvises i øvrigt til vores hjemmeside, www.merkur.dk, hvor der blandt andet kan
findes oplysninger om, hvilke holdninger og værdier, der ligger til grund for den måde
Merkur ledes på
Inden jeg afgav ordre om køb af andele i Merkur, kunne jeg bekræfte følgende forhold:
Risiko i forhold til mine indkomst- og formueforhold
Den kapital, som jeg ønsker at investere i andele i Merkur er afstemt med mine indkomst- og
formueforhold, og med den risiko, som jeg bedømmer der er ved investeringen.
Hvis jeg ønsker yderligere information vedr. min investering i andele i Merkur, så kan jeg
kontakte min rådgiver eller kontakte Merkur på tlf.: +45 70272706 eller e-mail:
investering@merkur.dk inden denne blanket underskrives.
Jeg har fået faktaark om Merkur andele udleveret og føler, jeg har et godt kendskab til Merkur
andele.
Ved min underskrift på denne blanket bekræfter jeg ovennævnte forhold.
(Ikke nødvendig at udfylde ved digitalsignatur)

Sted:

Dato:

Navn:
CPR/CVR-nr.:

Underskrift:
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Fakta om Merkur Andele
Merkur er en andelskasse. Den grundkapital, der ligger til grund for vores virksomhed, kaldes
andelskapitalen. Det svarer til aktiekapitalen i en bank. Det betyder, at du kan blive medejer
af Merkur ved at købe andele. Som medejer af Merkur, hjælper du andelskassen med at bygge
videre på en bæredygtig samfundsudvikling.
Fakta om Merkur Andele
•
•
•
•
•

Andelskapital er en vigtig forudsætning for, at Merkur kan låne penge ud
Andelskapital er risikovillig kapital og er ikke dækket af Indskydergarantien
Stemmeret på generalforsamlingen – alle andelshavere har én stemme uanset antallet af
andele
Målsætning om et fair afkast på 4-7 % p.a., hvilket er højere end ved investering i
traditionelle stats- og realkreditobligationer pga. den tilsvarende højere risiko.
Merkur køber kun andele tilbage, hvis vi samtidig kan udstede nye andele til andre

Andelskapitalen er afgørende
For at Merkur kan låne penge ud, skal to ting være opfyldt: Der skal være penge at låne ud af
(de kommer fra kundernes indlån), og der skal være en kapital bagved, der er sikkerhedsnet
under andelskassen. Hver gang der indskydes 1.000 kr. i andelskapital, kan Merkur udlåne 67.000 kr. af vores indlånsoverskud. Det er derfor en meget effektiv måde at påvirke
udviklingen.
Afkast
Andelene er et unoteret værdipapir og kursen fastsættes af Merkur, hvilket sker hvert år på
følgende datoer: 6/3, 30/4, 28/8 og 30/10, og offentliggøres på den følgende bankdag. Den
aktuelle kurs findes på www.merkur.dk/andele.
Andelenes værdi (kurs) fastsættes med baggrund i Merkurs resultater. Har Merkur et år f.eks.
et overskud, der forrenter den samlede egenkapital med 4 %, vil andelenes værdi blive
opskrevet tilsvarende, eksempelvis fra kurs 100 til kurs 104. Tilsvarende falder kursen, hvis
Merkur har underskud. Du får ikke udbetalt noget kontant udbytte. Kursgevinsten udbetales
først den dag du sælger dine andele igen.
Købs- og salgskursen på andele i frit depot indberettes ikke automatisk til SKAT. Derfor skal
andelshaveren selv indberette til skat ved salg. Beløbet indberettes i felt 67 på årsopgørelsen
efter gennemsnitsmetoden. Tab angives med minus.
Komplet skatteoverblik findes på www.merkur.dk/investeringer/skat/merkur-andele/
Omsætning af andele
Andelene handles løbende og dette kan kun ske gennem Merkur.
Ønsker du at sælge andelene igen, hjælper Merkur dig med det. Der sker løbende køb og salg
af andele, og normalt vil andele kunne omsættes indenfor få dage eller uger. Ved større beløb
kan der gå længere tid, da der skal være købere til andelene, før de kan sælges jf. Merkurs
vedtægter §6 og 7.
Risiko
Andelskapital er risikovillig kapital og er ikke dækket af Indskydergarantien. Ved enhver
investering I andele kan dele af eller hele den investerede kapital mistes.
Merkur gør meget for at begrænse risikoen I Merkur har vi en forsigtig udlånspolitik, der er
baseret på en langsigtet vurdering af projekternes styrke økonomisk, miljømæssigt og socialt.
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Vi arbejder med en høj grad af sikkerhedsstillelse og er grundige ved vurderingen af
deltagernes ansvarlighed. Vi foretager ikke spekulation, hverken i valuta eller værdipapirer.
Merkur er som alle andre danske pengeinstitutter under tilsyn af Finanstilsynet.
Der henvises i øvrigt til Merkurs hjemmeside, www.merkur.dk, hvor der bl.a. kan findes
oplysninger om hvilke holdninger og værdier der ligger til grund for den måde Merkur ledes på.
RISIKOMÆRKNING
I Danmark gælder en lovpligtig mærkningsordning for investeringsprodukter, der er bygget op
omkring ”trafiklys” – grøn, gul og rød. Merkur Andele ligger i kategorien gul.
Definition: Investeringsprodukter, hvor der kan være risiko for at indskuddet ved produktet
kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Blandt
eksemplerne er børsnoterede aktier, investeringsbeviser og andele.
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