
NABYVATEL- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

PŘEVODCE (ZŮSTAVITEL) - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

PŘÍKAZ PRO REGISTRACI PŘECHODU
PODÍLOVÉHO LISTU

IDENTIFIKACE PODÍLOVÉHO LISTU

PROHLÁŠENÍ

Titul, Jméno, Příjmení / Obchodní jméno nebo název

Adresa trvalého bydliště / Sídla / Místa podnikání

Rodné číslo / IČO

Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti Státní příslušnost

Telefon a e-mail

Korespondenční adresa - pokud je jiná než adresa trvalého bydliště / sídla / místa podnikání

Titul, Jméno, Příjmení / Obchodní jméno nebo název

Adresa trvalého bydliště / Sídla / Místa podnikání

Rodné číslo / IČO

Druh dokladu totožnosti Číslo dokladu totožnosti Státní příslušnost

Telefon a e-mail

Zákonný zástupce / statutární zástupce / zmocněnec

Korespondenční adresa - pokud je jiná než adresa trvalého bydliště / sídla / místa podnikání

Tímto příkazem k registraci přechodu podílového listu dává nabyvatel správcovské společnosti IAD Investments, správ. 
spol., a.s. se sídlem Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČ: 17 330 254 (dále "IAD") neodvolatelný a nezrušitelný příkaz, 
aby provedla registraci přechodu podílového listu podílového fondu spravovaného IAD určeného (identifikovaného) v tomto 
příkazu k registraci přechodu podílového listu (dále "podílový list") provedením zápisu v samostatné evidenci, v níž 
je podílový list evidován, a to na vrub účtu majitele původního majitele podílového listu a ve prospěch účtu majitele 
nabyvatele. Pokud je v tomto příkazu k registraci přechodu podílového listu určených více podílových listů, tak předmětem 
registrace přechodu podílového listu jsou všechny takové podílové listy. Pokud tento příkaz k registraci přechodu podílového 
listu podává nabyvatel, který nemá u IAD účet majitele, je povinen doručit spolu s příkazem k registraci přechodu podílového 
listu Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů, na jejímž základě IAD nabyvateli účet majitele zřídí. Tento příkaz 
k registraci přechodu podílového listu se řídí SPOLEČNÝM PROVOZNÍM ŘÁDEM vedení samostatné evidence podílových 
listů v zaknihované podobě vydaným IAD a depozitářem Československá obchodní banka, a.s. (dále "provozní řád") 
a zákonem o cenných papírech a pojmy použité k vyjádření jeho textu, které v něm nejsou zvlášť vymezeny, mají význam 
vymezený v provozním řádu.

IAD Investments, správ. spol., a. s.

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

Právním důvodem přechodu nižší identifikovaného podílového listu na nabyvatele je tato právní skutečnost

dědění rozhodnutí státního orgánu jiná skutečnost

Název podílového fondu

a navrhovatel ji dokladuje předkládaným prvopisem nebo úředně osvědčenou kopií tohoto dokladu prokazujícího nabytí 
podílového listu nabyvatelem / osvědčujícího právní skutečnost, na jejímž základě došlo k přechodu:

Počet podílových listů (1 PL = 1 podíl) Všechny

Datum podpisu Podpis pověřeného pracovníka IAD

Datum podpisu Podpis nabyvatele

Podpisy musí ověřit pověřený pracovník IAD osobně, jinak musí být úředně ověřeny.

Nabyvatel prohlašuje a IAD ujišťuje, že údaje a doklady, které předkládá IAD v tomto příkazu k registraci přechodu 
podílového listu a spolu s ním jsou správné, pravdivé a úplné, a že si je vědom právních důsledků spojených s podáním 
tohoto příkazu k registraci podílového listu IAD .

Zákonný zástupce / statutární zástupce / zmocněnec

IČO: 17330254, DIČ: 2020838193
Zapsaná v OR OS BA I, odd. Sa, vl. č. 182/B

e-mail: info@iadinvest.com
www.iadinvest.com

telefon: +421 2 3352 6939
bezplatná infolinka: 800 127 000 V:11/2021_PŘECHOD_CZ
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