ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТВОРЕНИ И ЗАТВОРЕНИ
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ
ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ул. Македонија 27/2-13, 1000 Скопје
тел:++3892 3 298 674;++3892 3 298 675;факс:++3892 3298 675

БАРАЊЕ ЗА КУПУВАЊЕ НА УДЕЛИ
Сметка на Друштвото:

Место на прием:

Иново Централа

Депонент на Друштвото:

НЛБ Банка АД Скопје

Број на барањето:

Сметка на Фондот:

210-0625558202-85

Датум и час на приемот на барањето:

Депозитарна банка:

НЛБ Банка АД Скопје

Подигнато (датум и час):

ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕ/ИНВЕСТИТОР:
Број на клиент:
Име и Презиме:
ЕМБГ:

Бр. на лична карта/пасош

Адреса:

Адреса за коресподенција:

Држава:

МАКЕДОНИЈА

Телефон/факс:

МВР

Е-маил:
моб.

ИЗДАВАЧ: ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
□ еднократна уплата

ВИД НА УПЛАТА:

□ програмирани уплати - динамика на уплати:
□ нееднакви уплати
□ инвестициски план- динамика на уплати:

□ 1 месец

□3

месеци

□ 6 месеци

□ 12

месеци

□ 1 месец

□3

месеци

□ 6 месеци

□ 12

месеци

Износ за уплата во Барањето (МКД):
Во износот е засметан и влезниот надоместок за купувањето на удели : ___%
Вид,
дата
и
број
на
платежниот
документ
со
кој
се
врши
уплата
за
купување
_______________________________________________________________________________________________

на

удели:

Странките купуваат удели во Фондот според нето вредноста по удел на денот на купување (Т), доколку паричните средства се уплатени до 14:00 часот во тековниот
ден. Доколку паричните средства се уплатат по 14:00 часот во тековниот ден, уделите се купуваат според нето вредноста по удел наредниот ден на вреднување
(Т+1). Тоа значи дека инвеститорите купуваат удели по непозната цена односно вредност. Уплатите по Барањата за купување на удели кои се примени надвор од
работните денови или за време на празници, Друштвото за управување ќе ги пресмета по вредноста на нето имотот по удел од првиот нареден ден.
По барање на клиентот му се издава Потврда за купување удели во рок од 5 (пет) дена по извршена уплата, на адресата наведена во Барањето.

Посебни барања на клиентот: Начин на добивање на Потврда за купување на на удели:
во деловните простории на Друштвото за управување или преку продажна мрежа □
по факс
СПИСОК НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛИЕНТОТ/ИНВЕСТИТОРОТ КОН БАРАЊЕТО:

□

по е-маил

□

Јас, долупотпишаниот,
ги предадов на ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ, следните документи:
□ копија од лична карта/пасош

□ копија од регистрација на правно лице (последна состојба)
□ нотарски заверено полномошно

□ копија од платежниот документ
□ друго

Како подносител на ова Барање го изјавувам следното:
• дека сум запознаен/а со последната објавена нето вредност на удел.
• дека сум запознаен/а со Статутот и Проспектот на Фондот, како и со интерните акти на Фондот и дека во целост ќе ги почитувам
истите.
• дека сум согласен/а остварената добивка од удел да се реинвестираат во Фондот, а правото на учество во добивката да го остварувам
преку откуп на уделите.

*Лични податоци што се собираат, обработуваат и користат од страна на Друштвото за управување, се обработуваат единствено во согласно
целите утврдени со Законот, Статутот и Проспектот на Фондот, а во согласност со прописите за заштита на личните податоци.

Поднесено на датум

г. час

во Иново Централа

Подносител

___________________

ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ
Потпис на овластено лице___________________________

