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 ОТКУП 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

Е-маил:

Телефон/факс:

моб.

Банка
депонант:

Сметка на инвеститорот:

ИЗДАВАЧ: ИНОВО СТАТУС АКЦИИ
ВИД НА ОТКУП:
□ откуп на сите удели

□ откуп

на дел од удели

Изразено во број на удели:
Изразено во денари:

Посебни барања на клиентот: Начин на добивање на Потврда за откуп на удели:
во деловните простории на Друштвото за управување или
продажна мрежа

□

по факс □

по е-маил □

СПИСОК НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛИЕНТОТ/ИНВЕСТИТОРОТ КОН БАРАЊЕТО:
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___________________________

