Žádost o odkup podílových listů (dále jen "Žádost o odkup")
Podílník žádá TESLA investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Břehová 43/3, PSČ 110 00, IČ 276 47 188, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11488 (dále jen ,,TESLA“) o odkoupení podílových listů v souladu s níže uvedeným.

I. Identifikace podílníka
Podílník (jméno, příjmení)/název právnické osoby

Identifikační číslo

Trvalý pobyt /sídlo – ulice
PSČ

Rodné číslo (datum narození u cizinců)/IČ

Číslo OP /pasu
Obec

Stát

Osoba jednající za Podílníka
Jméno, příjmení, titul

Rodné číslo (datum narození u cizinců)

Trvalý pobyt /sídlo – ulice

Funkce ve společnosti

PSČ

Obec

Číslo OP/pasu

Jednání na základě:
(dále jen „Podílník“)

II. Odkup podílový listů fondu Realita nemovitostní otevřený podílový fond (dále jen PL)
Žádám

Částka v Kč

nebo

Počet PL

☐ jednorázový odkup PL

Pravidelný měsíční odkup (vyplňte částku a měsíc)

Částka v Kč (min. 500Kč)

První odkup provést v měsíci

Variabilní symbol

Specifický symbol

Pravidelný čtvrtletní odkup (vyplňte částku a měsíc)
Pravidelný půlroční odkup (vyplňte částku a měsíc)
Pravidelný roční odkup (vyplňte částku a měsíc)
Částky za odkup posílejte na bankovní účet:
Číslo účtu/kód banky

III. Závěrečná ustanovení
1. Žádost o odkup se řídí Rámcovou smlouvu o podmínkách nákupu a odkupu podílových listů, Statutem fondu, ceníkem TESLY a souvisejícími
právními předpisy.
2. Podílník žádá o zpětný odkup PL, které jsou v jeho vlastnictví, jsou volně převoditelné a nejsou zatíženy právy třetích osob. Podílník zmocňuje
TESLU k provedení registrace převodů odkupovaných PL na zvláštním majetkovém účtu zřízeném a obhospodařovaném TESLOU.
3. TESLA si vyhrazuje právo zamítnout Žádost o odkup, pokud není v souladu s právními předpisy nebo smluvním ujednáním mezi TESLOU a
Podílníkem. TESLA si vyhrazuje možnost telefonického ověření této Žádosti o odkup. Žádost o odkup není platná, pokud neobsahuje všechny
požadované náležitosti a/nebo podpis není úředně ověřen nebo není ověřen investičním zprostředkovatelem nebo zaměstnancem TESLY.
4. Podílník prohlašuje, že údaje uvedené v Žádosti o odkup jsou úplné a odpovídá za jejich správnost. Podílník prohlašuje, že byl seznámen s
dokumenty a předpisy uvedenými v bodu 1.
5. Tato Žádost o odkup je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Podílník a jeden obdrží TESLA. Investiční zprostředkovatel obdrží
fotokopii Žádosti o odkup. Na chybně vyplněnou Žádost o odkup nebude brán zřetel a Podílník musí vyhotovit novou Žádost.
6. Investiční zprostředkovatel nebo pověřený zaměstnanec investiční společnosti je v souvislosti s přijetím Žádosti o odkup povinen provést
identifikaci osoby podávající žádost v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., resp. ověřit, zda dříve provedená identifikace je aktuální. Investiční
zprostředkovatel je povinen zákazníka poučit o podstatných skutečnostech souvisejících s přijetím Žádosti o odkup, zejména o aktuálním kurzu a
srážce při odkupu. V případě, že Žádost o odkup není pro zákazníka vhodná vzhledem k informacím, které od něj investiční zprostředkovatel získal,
investiční zprostředkovatel na to zákazníka prokazatelným způsobem upozorní.
V ................................................... dne ...............................

V .................................................... dne ...............................

.......................................................................
podpis Podílníka
(podpis a totožnost Podílníka ověřil zástupce TESLY)

.......................................................................
za TESLA investiční společnost a.s.
jméno a příjmení pověřeného pracovníka, inv. zprostředkovatele
..............................................................................................

