Smlouva o koupi podílových listů pro zahraniční klienty - právnické
osoby č.
AKRO investiční společnost, a.s., se sídlem Slunná 25, Praha 6
IČO: 492 41 699, DIČ: CZ 492 41 699
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 2164
zastoupená Ing. Jiřím Trávníčkem, generálním ředitelem společnosti
na straně jedné jako „společnost“, a

Název obchodní společnosti1 ...................................…………………

Osoba jednající za společnost:

Sídlo1

..................…………….……………....................................

Jméno, příjmení1 ...................…............................................…

………………………….......................................................

Datum
a místo narození1 ……………………......................................

IČO /
obdobné číslo přidělované v zahraničí1 ……….....…………………

Státní příslušnost1 …………………….....................................
Pohlaví1 ……………................................................................

Telefon ……………………………….................................................

Bydliště1 Ulice ..........................................................................

E – mail …………………..................................................………....…
1

Bankovní spojení

PSČ ..........................................................................
Stát ..........................................................................

č. účtu ...............................................................

Číslo majetkového účtu CP ...............................................................
Číslo účtu v CDCP2

..............................................................

Číslo ………………………………………………………….…
(a druh) průkazu totožnosti1…………………..………….…...

Daňový rezident ČR1
ANO
NE/Stát, ve kterém společnost odvádí daně: ....................................................

na straně druhé jako „klient“,

uzavírají v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, za dále
uvedených podmínek smlouvu o koupi podílových listů.
1. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je vydávání podílových listů otevřených podílových fondů obhospodařovaných AKRO investiční
společností, a.s. (dále také „podílové fondy“) klientovi.
2. Podílové fondy
1
2

Povinný údaj, nebude-li vyplněn, Smlouva nemůže být uzavřena
Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
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2.1. Na základě této smlouvy je klient oprávněn nakupovat podílové listy kteréhokoli podílového fondu obhospodařovaného
společností, u kterého platná právní úprava připouští vydání podílových listů.
2.2. Ke dni podpisu této Smlouvy obhospodařuje AKRO investiční společnost, a.s. tyto podílové fondy, jejichž podílové listy lze
vydávat:
Podílový fond
ISIN
AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.
CZ0008473378
AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.
CZ0008471117
AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.
CZ0008471091
AKRO balancovaný podílový fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.
CZ0008473360
3. Cenové a platební podmínky
3.1. Vydávání podílových listů se realizuje za společností aktuálně uveřejňované ceny. Cena podílových listů je společností
stanovována dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, a statutu
příslušného podílového fondu.
3.2. Způsob určení ceny vydávaných podílových listů při koupi podílových listů klientem je upraven v Obchodních podmínkách.
4. Práva a povinnosti smluvních stran
4.1. Práva a povinnosti smluvních stran při vydávání a odkupování podílových listů se dále řídí zákonem č. 240/2013 Sb., statutem
příslušného podílového fondu a Obchodními podmínkami pro vydávání a odkupování podílových listů u AKRO investiční
společnosti, a.s. účinnými ke dni uskutečnění nákupu podílových listů.
4.2. Klient prohlašuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami účinnými ke dni uzavření této smlouvy a že mu byly
s dostatečným předstihem poskytnuto sdělení klíčových informací a platné statuty podílových fondů obhospodařovaných
společností v listinné podobě.
4.3. Společnost je oprávněna jednostranně měnit Obchodní podmínky v rozsahu podmínek stanovených pro vydávání a odkupování
podílových listů, náležitostí jednotlivých úkonů a povinností klienta při podání žádosti o vydání či odkoupení podílových listů.
Podrobný postup pro provedení změn upravují přímo Obchodní podmínky.
4.4. Vydáním podílových listů vstupuje klient do práv a povinností spojených s vlastnictvím podílových listů tak, jak vyplývají ze
zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, a ze statutu podílového fondu,
jehož podílové listy byly klientovi vydány.

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

NE

V případě, že jste zaškrtli NE:
Prohlašuji, že vykonávám funkci:
…….…………….................................. (vyplňte popis funkce)
5. Závěrečná ustanovení
5.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V

Praze

dne

V

AKRO investiční společnost, a.s.

dne

klient
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