Žádost o odkoupení podílových listů
Podílník
J méno a příj mení/obchodní j méno:
Rodné číslo/ IČO:
Ulice, číslo popisné
PSČ, Město
Telefonické/e-mailové spoj ení:
Číslo účtu maj itele cenných papírů 1:
Název obchodní ka s cennými papíry 2:
/

Číslo OP/platnost OP do:
1

údaj musí být vyplněn, začíná číslem 1 (u původního účtu) nebo např. číslem 8 (u nově zřízeného účtu)
vyplňte pouze v případě, že jste po ukončení činnosti SCP, tj. po 1.7. 2010, požádali o zařazení původního účtu majitele cenných
papírů u některého obchodníka s cennými papíry nebo jste si po uvedeném datu zřídili účet nový
Podrobnější instrukce najdete na www.akro.cz v sekci formuláře, viz. Doplňující informace k podání žádosti o ZO.

2

V souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, a
v souladu se statutem příslušného podílového fondu žádám AKRO investiční společnost, a. s. o odkoupení
podílových listů fondu:

NÁZEV FONDU

ISIN

AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený
podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
3

Počet PL k odkupu v ks3

CZ0008473378

údaj musí být vyplněn, v případě pochybností si ověřte správný počet PL u pracovníka AKRO na tel: 234 261 600

Částku za odkup podílových listů zašlete:
převodem na bankovní účet číslo:

/

poštovní poukázkou (částka bude snížena o poplatky České pošty spojené se zasláním poštovní poukázky)
V souladu se statutem fondu hradí podílník náklady spojené s odkoupením podílových listů.

Práva a povinnosti smluvních stran se při odkoupení PL řídí zákonem č., 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a investičních fondech v platném znění, statutem fondu a Obchodními podmínkami pro vydávání
a odkupování PL u AKRO investiční společnosti, a. s., platnými ke dni doručení Žádosti o odkoupení PL
společnosti.
AKRO investiční společnost, a.s, Slunná 25, 162 00 Praha 6, IČO: 49241699, tel.: 234 261 600, fax: 234 261 605, internet: www.akro.cz
AKRO investiční společnost, a.s., byla dne 8. října 1993 řádně zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl B,
číslo vložky 2164.
F202-001-013_019
1

Potvrzení o rezidenci
Fyzická osoba
Pro účely plnění zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmů, čestně prohlašuji, že jsem daňový rezident ČR.
ANO

NE

V případě, že jste zaškrtli NE:
Pro účely plnění zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmů, čestně prohlašuji, že jsem daňový rezident:
…….…………….................. (vyplňte zemi)
Právnická osoba
Pro účely plnění zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmů, čestně prohlašuji, že právnická osoba, za níž jsem oprávněn
jednat je daňový rezident ČR.:
ANO

NE

V případě, že jste zaškrtli NE:
Pro účely plnění zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmů, čestně prohlašuji, že právnická osoba, za niž jsem oprávněn
jednat je daňový rezident:
…………………………...… (vyplňte zemi)

Prohlášení podílníka
Fyzická osoba
Prohlašuji, že nejsem politicky exponovanou osobou.
ANO

NE

V případě, že jste zaškrtli NE:
Prohlašuji, že vykonávám funkci:
…….…………….................................. (vyplňte popis funkce)

Prohlašuji, že veškeré údaje v žádosti jsou pravdivé, před podáním této žádosti jsem se seznámil/a se všemi
podmínkami pro odkoupení podílových listů, včetně aktuální hodnoty podílových listů, u kterých žádám o
jejich odkoupení.
Dříve, než požádáte o odkoupení podílových listů, ověřte si jejich skutečnou aktuální
hodnotu přímo u AK RO investiční společnosti, a.s. na tel. +420 234 261 600
nebo na www .akro.cz.
V …………………………. dne …………………
………………………………..
podpis podílníka4
nebo osoby oprávněné jednat za podílníka

4

čas přijetí pokynu ……………
………………………………..
ověření čísla OP a podpisu
za AKRO investiční společnost, a.s.

podpis musí být úředně ověřený
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