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ŽÁDOST O VYDÁNÍ 
CENNÝCH PAPÍRŮ  

-   
NAVÝŠENÍ INVESTICE 
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Na začátek o Vás potřebujeme znát několik informací: 

Jméno / Název   

Bydliště / Sídlo  

RČ / 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, chcete navýšit investici do některého z fondů, jejichž 
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“): 

NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. 

 CZK třída – NOVA Green Energy otevřený podílový fond, NID: 8080238305 
ISIN: CZ0008474673; nominální hodnota: 1 CZK 

 EUR třída – NOVA Green Energy otevřený podílový fond, NID: 8080238305 
ISIN: CZ0008474053; nominální hodnota: 0,1 EUR 

NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (SICAV) 

 CZK třída – NOVA Real Estate – podfond 1, NID: 8085331795 
ISIN: CZ0008043049; kusová akcie bez nominální hodnoty 

 EUR třída – NOVA Real Estate – podfond 1, NID: 8085331795 
ISIN: CZ0008041845; kusová akcie bez nominální hodnoty 

NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

 NOVA Money Market – podfond 3, NID: 75159911, ISIN: CZ0008042280 

 NOVA Money Market – podfond 4, NID: 75159929, ISIN: CZ0008042298 

ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. 

 ARCA OPPORTUNITY – Podfond 1, NID: 75160404 

 ARCA OPPORTUNITY CEE Equity – podfond 2 (NID: 75160536), ISIN: CZ0008042926 
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Tabulku vyplňuje obchodník, který provedl identifikaci investora podle jeho dokladu totožnosti 
v souladu se zákonem o praní špinavých peněz. Identifikaci může také provést pracovník Společnosti. 

Ověření totožnosti: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: 

jméno, příjmení a společnost obchodníka 

 

Typ dokladu investora: 

(OP, Pas, Trvalý pobyt…) 

 

Číslo dokladu:  

Platnost dokladu do:  

Vydán kým:  

Datum ověření a podpis obchodníka:  
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ŽÁDOST O VYDÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ 

V souladu s Rámcovou smlouvou o vydávání a zpětném odkupu investičních akcií fondů kvalifikovaných 
investorů, kterou Investor uzavřel se Společností, žádá o navýšení investice do výše uvedeného 
fondu/podfondu. 

Informace o Investici: 
Investovaná 
částka1 

 

Vstupní poplatek      % z Investované částky dle statutu Fondu/Podfondu  
Celkem včetně 
poplatků2 

 

 

Investor tímto žádá o vydání cenných papírů v souladu s podmínkami o vydávání a odkupování cenných 
papírů uvedených v „Rámcové smlouvě o vydávání a zpětném odkupu investičních akcií“ a platném 
statutu Investičního fondu, odpovídajících Investované částce, přičemž celková hodnota vydaných 
investičních akcií se může v souladu se statutem Investičního Fondu od této částky lišit s ohledem na 
zaokrouhlování). 

Zároveň Investor bere na vědomí, že předchozí výkonnost Investičního fondu není zárukou jeho 
výkonnosti v budoucnu a že hodnota investice může klesat i stoupat a že není zaručena plná návratnost 
původně investované částky. Další informace o podstatných okolnostech a rizicích investice jsou uvedeny 
ve statutu Investičního fondu a na internetových stránkách www.redsidefunds.com. 

V   dne    
 

REDSIDE investiční společnost, a.s. 

 

                                                           
1 V případě, že bude investovaná částka složena na účet Podfondu 3 v jiné měně, než je měna peněžního účtu fondu, bude tato částka pro účel stanovení 
počtu kusů EUR investičních akcií konvertována dle příslušného měnového kurzu České národní banky vyhlášeného ke dni přijetí peněžních prostředků 
na bankovní účty Podfondu 3. 
2 Celková částka zaslaná investorem, která se skládá z Investované částky a vstupního poplatku. Například: pokud je Investovaná částka 1 milion korun, 
poplatek ve výši 1% z investované částky (tj. 10.000,- Kč), pak Investor celkem zašle 1.010.000,- Kč. 

   
   
     
  podpis investora 

V Praze dne     
  Za Redside převzal: 
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