Bestyrelsesfortegnelse og fuldmagtsforhold for fonde, legater m.v.
Fondens navn

CVR-nr.:

Forvaltningsdepotnummer

Bestyrelsen består af følgende medlemmer
CPR-nr:

CPR-nr:

For- og efternavn:

For- og efternavn:

Adresse:

Adresse:

Postnr. og by:

Postnr. og by:

Underskrift:

Underskrift:

CPR-nr:

CPR-nr:

For- og efternavn:

For- og efternavn:

Adresse:

Adresse:

Postnr. og by:

Postnr. og by:

Underskrift:

Underskrift:

CPR-nr:

CPR-nr:

For- og efternavn:

For- og efternavn:

Adresse:

Adresse:

Postnr. og by:

Postnr. og by:

Underskrift:

Underskrift:

CPR-nr:

CPR-nr:

For- og efternavn:

For- og efternavn:

Adresse:

Adresse:

Postnr. og by:

Postnr. og by:

Underskrift:

Underskrift:

Bestyrelsen meddeler hermed fuldmagt til følgende person(er) til at disponere over fondens depot samt tilhørende kontantkonti
CPR-nr:
For- og efternavn:

CPR-nr:
For- og efternavn:

Adresse:

Adresse:

Postnr. og by:

Postnr. og by:

Underskrift:

Underskrift:

Fuldmagtshaveren kan disponere:
Hver for sig
Sammen
(Hvis ingen af felterne er markeret, betragtes fuldmagten som gældende hver for sig)

Dato:
Nordea Forvaltning, Grønjordsvej 10, PO Boks 850, 0900 København C.
www.nordea.dk
Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, FO-nr. 2858394-9, Patent- och registerstyrelsen, CVR-nr. 25992180, København

Legitimering
I forbindelse med bestyrelsesfortegnelsen skal bestyrelsesmedlemmer og fuldmagtshavere legitimeres.
Legitimeringen skal foretages af hvert enkelt bestyrelsesmedlem samt fuldmagtshavere. Legitimeringen
kan ske på to måder; på Nordeas hjemmeside eller via sikker mail.
Legitimering på Nordeas hjemmeside
Gå til hjemmesiden nordea.dk og ’Log på’ i øverste højre hjørne. Her vælges ’Legitimer dig online
erhverv’. Ved tryk på linket, kommer man ind på siden, hvor legitimeringen kan finde sted.
Ved legitimering skal følgende materiale benyttes:
- NemID
- Et billede af kørekort eller pas
- Et billede af det gule sundhedskort
- CVR- eller kontonummeret på den fond/legat, som legitimeringen vedrører
I løsningen gives der mulighed for at tilkendegive, i hvilken relation man legitimerer sig i forhold til
fonden/legatet:
- Hvis du legitimerer dig som bestyrelsesmedlem vælger du "Bestyrelsesmedlem".
- Hvis du legitimerer dig som fuldmagtshaver vælger du "Fuldmagtshaver".
- Hvis du legitimerer dig som bestyrelsesmedlem og samtidig skal have fuldmagt til at kunne disponere
på vegne af fonden/legatet vælger du "Bestyrelsesmedlem" OG "Fuldmagtshaver".
Når legitimeringen er gennemført online, modtages en sms med en bekræftelse. Såfremt vi har
supplerende spørgsmål, ringer vi dig op.
Ved spørgsmål under legitimeringen kan vores kollegaer kontaktes på 7033 4444, og sidder klar til at
hjælpe døgnet rundt, alle ugens dage.
Legitimering via sikker mail
Legitimationsmaterialet udgør det samme som ved brug af nordea.dk; et billede af kørekort eller pas samt
det gule sundhedskort.
Ønskes legitimering via sikker mail skal Nordea Forvaltning have oplyst mobilnummer og mailadresse.
Mobilnummeret modtager en sms med oplysning om modtagelse af en sikker mail og ligeledes
fremsendes en mail til den oplyste mailadresse. Mailen indeholder et link.
Ved klik på linket er der adgang til en fortrolig mailserver. Her indtastes pinkoden, som modtages som
en sms-besked ved klik på linket i mailmeddelelsen.
Pinkoden skal indtastes i feltet efterfulgt af klik på knappen ”Fortsæt”. Den fortrolige mail kan nu læses.
Hvis pinkoden ikke modtages (inden for rimelig tid), kan den bestilles igen ved at klikke på knappen
”Bestil pinkode”.
Ved besvarelse af den fortrolige mail, benyttes funktionen ”Besvar” eller ”Svar til alle” i den fortrolige
meddelelse. Ved besvarelse kan materiale vedhæftes.

Sendes til Nordea Forvaltning, Grønjordsvej 10,
Postboks 850, 0900 København C

Dato:

Nordea Forvaltning, Grønjordsvej 10, PO Boks 850, 0900 København C.
www.nordea.dk
Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, FO-nr. 2858394-9, Patent- och registerstyrelsen, CVR-nr. 25992180, København

