
Titul, Meno, Priezvisko / Obchodné meno

Adresa trvalého bydliska / Sídla / Miesta podnikania

Rodné číslo / IČO

NADOBÚDATEĽ

Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti Štátna príslušnosť

Telefón a e-mail

Zákon. zástupca / štatutár. zástupca / splnomocnenec

Korešpondenčná adresa – ak je iná ako adresa trvalého bydliska / sídla / miesta podnikania

Titul, Meno, Priezvisko / Obchodné meno

Adresa trvalého bydliska / Sídla / Miesta podnikania

Rodné číslo / IČO

PREVODCA

Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti Štátna príslušnosť

Telefón a e-mail

Zákon. zástupca / štatutár. zástupca / splnomocnenec

Korešpondenčná adresa – ak je iná ako adresa trvalého bydliska / sídla / miesta podnikania

OZNÁMENIE O ZMENE MAJITEĽA PODIELOVÝCH LISTOV
PREVOD podielových listov (ďalej len „Oznámenie“)

ŠPECIFIKÁCIA PREVÁDZANÝCH PODIELOVÝCH LISTOV

PREHLÁSENIE

Právny dôvod prevodu: zmluva darovanie Spôsob prevodu: bezodplatný odplatný

V prípade odplatného prevodu prosíme uviesť sumu, pokiaľ to je možné:

Názov podielového fondu Suma v EUR Požadovaný počet podielov Všetky

Prevodca a Nadobúdateľ týmto žiadajú o zmenu majiteľa podielových listov v zozname podielnikov a o realizáciu prevodu
podielových listov otvoreného podielového fondu IAD Investments, správ., spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava,
IČO 17 330 254, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 182/B.
Prevod podielových listov sa uskutoční v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami, Spoločným prevádzkovým
poriadkom IAD Investments, správ. spol., a.s., a týmto Oznámením. K Oznámeniu nadobúdateľ taktiež vyplňuje Žiadosť
o registráciu podielnika a vydanie podielových listov, ak ju ešte nemá vyplnenú.

Prevodca a Nadobúdateľ prehlasujú, že:
a) berú na vedomie, že toto Oznámenie je zásadne neodvolateľné,
b) boli oboznámení so všetkými podstatnými skutočnosťami súvisiacimi s prevodom podielových listov.

Dátum a miesto podpisu Podpis nadobúdateľa

Dátum a miesto podpisu Podpis prevodcu

Podpisy musí overiť poverený pracovník IAD Investments osobne, inak musia byť úradne overené.

IAD Investments, správ. spol., a. s.
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
www.iad.sk

bezplatná infolinka: 0800 601 601
tel.: 02/3352 6939, fax: 02/3352 6940
e-mail: info@iad.sk

Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, Odd: Sa, vložka č. 182/B
IČO: 17330254, DIČ: 2020838193
IČ DPH: SK2020838193
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