OZNÁMENÍ ZMĚN ÚDAJŮ (dále jen „Oznámení“)

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 oznamuje CODYA inves�ční společnost a.s., IČO 06876897, se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 7923 (dále jen „Společnost“), změnu osobních údajů a dalších skutečnos� uváděných Investorem ve
Smlouvě/Smlouvě o úpisu v souladu s čl. 5.4 Podmínek k investování.

II. Předmět Oznámení

Investor oznamuje tyto změny: (vyplňte pouze údaje, které se změnily)
a) v osobních a kontaktních údajích:
Jméno /obchodní ﬁrma / název

Příjmení

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

PSČ

Obec

Stát

Kontaktní adresa (nevyplňujte v případě shody s adresou trvalého bydliště)
Ulice a č.p.

PSČ

Obec

Stát

Kontaktní telefon

Titul

E-mail

Kód státu daňové rezidentury

Poli�cky exponovaná osoba
Ano
Ne
Jiný údaj

b) v Obchodním zástupci – údaje o novém Obchodním zástupci (dále jen „OZ“):
Název obchodního partnera
Jméno a příjmení OZ

Evidenční číslo OZ

Telefon OZ

E-mail OZ
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c) ve výši Vstupního poplatku:

* Zvolená výše Vstupního poplatku v % bude aplikována
na všechny veřejně nabízené Třídy Fondu / Podfondu.

Fond / Podfond

Nová výše
Vstupního poplatku*

zvolte fond...

%

d) v bankovním spojení:
Číslo účtu v České republice v měně CZK

Číslo účtu v České republice v měně

e) ve Službách:
Frekvence informování o stavu Majetkového účtu Investora

čtvrtletní

pololetní

f) v jiných skutečnostech:
Uveďte podrobnos�:

III. Závěrečná ustanovení
1. Pokud Investor vyplnil čl. II písm. b) a/nebo c), souhlasí se změnou Obchodního zástupce a/nebo výše Vstupního poplatku.
2. Pokud toto Oznámení nestanoví jinak, pak pojmy uváděné v Oznámení s velkým počátečním písmenem mají význam deﬁnovaný v Podmínkách
k investování, ve Smlouvě o službách nebo ve Smlouvě o úpisu.
3. Toto Oznámení je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, z nichž Společnost i Investor obdrží po jednom.
4. Veškeré změny uvedené v tomto Oznámení jsou účinné přije�m Společnos� a považují se za oznámené i Fondům, se kterými Investor uzavřel Smlouvu
o úpisu, a pro které Společnost provádí administraci.

Obchodním zástupcem ověřený podpis
Investora / Zástupce Investora

IV. Podpis
Datum

Údaje o OZ, který ověřil totožnost Investora/Zástupce Investora,
který podepsal toto Oznámení, a údaje v Oznámení:

Název obchodního partnera

Jméno a příjmení OZ

Evidenční číslo OZ

E-mail OZ
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Telefon OZ
Podpis OZ
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