ŽÁDOST O ODKUP (dále jen „Žádost“)
I. Investor
Jméno /obchodní ﬁrma / název

Příjmení

Adresa trvalého bydliště / místa podnikání / sídla
Ulice a č.p.

PSČ

Zástupce Investora
Jméno

Příjmení

Adresa trvalého bydliště
Ulice a č.p.

PSČ

RČ / IČO / NID

Obec

Stát

RČ / datum narození

Obec

Stát

�mto žádá, aby CODYA inves�ční společnost, a.s., IČO 06876897, se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 7923 (dále jen „Společnost“), která je administrátorem níže uvedeného Fondu,
zajis�la odkoupení cenných papírů Fondu dle čl. II Předmět Žádos�.

II. Předmět Žádos�
Investor žádá o odkoupení:
a)

(počet) cenných papírů nebo

b)

částka v měně Fondu / Podfondu / Třídy (částka, která má být získána odkupem cenných papírů Fondu) nebo

c)

všech cenných papírů Fondu:

Název Fondu (včetně určení Podfondu a Třídy)

zvolte fond...
Částka získaná odkoupením cenných papírů Fondu, příp. snížená o Výstupní poplatek uvedený v Ceníku, bude zaslána na:
a)

bankovní účet uvedený ve Smlouvě o úpisu (kontrolu čísla účtu můžete provést prostřednictvím služby CODYA Online)

b) jiné * číslo účtu v České republice

Kód banky

vedený v měně CZK

c) jiné * číslo účtu v České republice

Kód banky

vedený v měně

* Nutný úředně ověřený podpis Investora / Zástupce Investora na této Žádos�.

III. Závěrečná ustanovení
1. Žádost se řídí Smlouvou o úpisu, Podmínkami k investování, Statutem, Ceníkem a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.
2. Investor podává žádost o odkup pouze cenných papírů Fondu, jež jsou v jeho vlastnictví, jsou volně převoditelné a nejsou za�ženy právy tře�ch osob (např. zástavním právem). Výstupní
poplatek při odkupu cenných papírů Fondu se řídí Ceníkem a Statutem.
3. Minimální objem odkupu cenných papírů Fondu je uveden ve Statutu Fondu přičemž, pokud by minimální výše inves�ce Investora v důsledku odkupu poklesla pod minimální výši uvedenou v Potvrzení o přije� návrhu Smlouvy o úpisu, budou odkoupeny všechny cenné papíry
papír Fondu.
4. Pokud byla v této Žádos� Investorem stanovena částka, která má být odkoupením cenných papírů Fondu získána, bude odkoupen nejbližší vyšší počet cenných papírů Fondu tak, aby
bylo stanovené částky odkupem dosaženo.
5. Částka získaná odkoupením cenných papírů Fondu Investora, příp. snížená o Výstupní poplatek uvedený v Ceníku, bude zaslána na bankovní účet uvedený Investorem v Žádos� bez
zbytečného odkladu po vypořádání odkupu cenných papírů Fondu v souladu se Statutem Fondu.
6. Společnost si vyhrazuje právo zamítnout tuto Žádost Investora bez udání důvodu a dále pokud není v souladu s příslušnými právními předpisy. Tato Žádost je neplatná, pokud je chybně
vyplněna nebo podpis Investora není ověřen úředně.
7. Pokud tato Žádost nestanoví jinak, pak pojmy uváděné v Žádos� s velkým počátečním písmenem mají význam deﬁnovaný v Podmínkách k investování nebo ve Smlouvě o úpisu.
8. Tato Žádost je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Společnost i Investor obdrží po jednom.

Úředně / Obchodním zástupcem ověřený
podpis Investora / Zástupce Investora

IV. Podpis
Datum

Údaje o Obchodním zástupci (dále jen „OZ“), který ověřil
totožnost Investora/Zástupce Investora, který podepsal
tuto Žádost, a údaje v Žádos�:

Název obchodního partnera

Jméno a příjmení OZ

Evidenční číslo OZ

E-mail OZ

Telefon OZ
Podpis OZ
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