
 

  

Souhlas 
s úpisem a vydáním růstových investičních akcií A fondu 

kvalifikovaných investorů NOVA Real Estate, investiční fond s 

proměnným základním kapitálem, a.s. vydaných k podfondu NOVA 

Real Estate – podfond 1 po změně druhu investičních akcií A vydaných 

k podfondu NOVA Real Estate – podfond 1 



Identifikace Investora: 

 

Všechna jména a příjmení / 

Obchodní firma / Odlišující 

dodatek / Název 

 

Trvalý pobyt/ Místo podnikání / 

Sídlo 
 

Korespondenční adresa  

RČ (nebylo-li přiděleno, tak datum 

narození) / IČ 
 

Email  

Telefon  

Peněžní účet   

Majetkový účet (včetně banky a 

typu účtu) 
 

Zápis v obchodním rejstříku  

Osoba jednající za Investora  

 

 

A aby byly informace kompletní, tento souhlas se týká cenných papírů fondu NOVA Real Estate, investiční fond s 

proměnným základním kapitálem, a.s. vydaných k podfondu NOVA Real Estate – podfond 1 (dále jen „Fond“), jehož 

obhospodařovatelem je společnost REDSIDE investiční společnost, a.s., IČ: 24244601 se sídlem V Celnici 1031/4, 

Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. B 18362 (dále jen „Společnost“).  



SOUHLAS S VYDÁNÍM RŮSTOVÝCH INVESTIČNÍCH AKCIÍ 

Investor tímto prohlašuje, že souhlasí s úpisem a vydáním níže uvedených růstových investičních akcií A vydaných 

k podfondu NOVA Real Estate – podfond 1 v souladu s Rámcovou smlouvou o vydávání a zpětném odkupu 

investičních akcií fondů kvalifikovaných investorů, kterou Investor uzavřel se Společností a v souladu se statutem 

a stanovy Fondu a zároveň tímto prohlašuje, že bere na vědomí, že Investorem upsané investiční akcie se 

vypořádají a budou mu připsány na jeho majetkový účet po změně druhu investičních akcií A vydaných k podfondu 

NOVA Real Estate – podfond 1 na základě rozhodnutí valné hromady Fondu, která rozhodla o této změně druhu 

investičních akcií A vydaných k podfondu NOVA Real Estate – podfond 1 na následující růstové investiční akcie A: 

 

NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. –  

Růstová třída investičních akcií A 

 CZK třída – NOVA Real Estate – podfond 1,  

ISIN: CZ0008043049; kusová akcie bez nominální hodnoty 

 EUR třída – NOVA Real Estate – podfond 1,  

ISIN: CZ0008041845; kusová akcie bez nominální hodnoty 

 

 

V   dne    

 

 

 

 

 

 

 

  

podpis investora 
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