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PRÍKAZ NA REGISTRÁCIU PRECHODU
PODIELOVÉHO LISTU

IDENTIFIKÁCIA PODIELOVÉHO LISTU

VYHLÁSENIA

Titul, Meno, Priezvisko / Obchodné meno alebo názov

Adresa trvalého bydliska / Sídla / Miesta podnikania

Rodné číslo / IČO

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 alebo názov

Adresa trvalého bydliska / Sídla / Miesta podnikania

Rodné číslo / IČO

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

Právnym dôvodom prechodu nižšie identifikovaného podielového listu na nadobúdateľa je táto právna skutočnosť

dedenie rozhodnutie štátneho orgánu iná skutočnosť

Tento príkaz na registráciu prechodu podielového listu sa riadi SPOLOČNÝM PREVÁDZKOVÝM PORIADKOM vedenia 
samostatnej evidencie podielových listov v zaknihovanej podobe vydaným IAD a depozitárom Československá obchodná 
banka, a.s. (ďalej "prevádzkový poriadok") a zákonom o cenných papieroch a pojmy použité na vyjadrenie jeho textu, ktoré 
v ňom nie sú osobitne vymedzené, majú význam vymedzený v prevádzkovom poriadku.

Týmto príkazom na registráciu prechodu podielového listu dáva nadobúdateľ správcovskej spoločnosti IAD Investments, 
správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254 (ďalej "IAD") neodvolateľný a nezrušiteľný 
príkaz, aby vykonala registráciu prechodu podielového listu podielového fondu spravovaného IAD určeného 
(identifikovaného) v tomto príkaze na registráciu prechodu podielového listu (ďalej "podielový list") vykonaním zápisu 
v samostatnej evidencii, v ktorej je podielový list evidovaný, a to na ťarchu účtu majiteľa pôvodného majiteľa podielového listu 
a v prospech účtu majiteľa nadobúdateľa. Ak je v tomto príkaze na registráciu prechodu podielového listu určených viac 
podielových listov, tak predmetom registrácie prechodu podielového listu sú všetky takéto podielové listy. Ak tento príkaz 
na registráciu prechodu podielového listu podáva nadobúdateľ, ktorý nemá u IAD zriadený účet majiteľa, je povinný doručiť 
spolu s príkazom na registráciu prechodu podielového listu Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov, 
na základe ktorej IAD nadobúdateľovi účet majiteľa zriadi.                                                                                                                                                              

a navrhovateľ ju dokladuje predkladaným prvopisom alebo úradne osvedčenou kópiou tohto dokladu preukazujúceho 
nadobudnutie podielového listu nadobúdateľom /osvedčujúceho právnu skutočnosť, na základe ktorej došlo k prechodu:

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Malý trh 2/A, 811 08  Bratislava, Slovenská republika

Názov podielového fondu Počet podielových listov (1 PL = 1 podiel) Všetky

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

Nadobúdateľ vyhlasuje a IAD ubezpečuje, že údaje a doklady, ktoré predkladá IAD v tomto príkaze na registráciu 
prechodu podielového listu a spolu s ním sú správne, pravdivé a úplné, a že si je vedomý právnych dôsledkov spojených 
s podaním tohto príkazu na registráciu podielového listu IAD.

Dátum podpisu Podpis povereného pracovníka IAD

Dátum podpisu Podpis nadobúdateľa
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