
 
 
 

 

 

1 

 

  

ŽÁDOST O VYDÁNÍ CENNÝCH 

PAPÍRŮ – 

NAVÝŠENÍ INVESTICE 



 
 
 

 

 

2 

Identifikace Investora – PRÁVNICKÉ OSOBY: 

Obchodní firma / Název včetně 

odlišujícího dodatku nebo dalšího 

označení 

 

Místo podnikání / Sídlo  

Korespondenční adresa (pokud se 

liší od sídla) 
 

IČ nebo obdobné číslo přidělované 

v zahraničí 
 

Email  

Telefon  

Peněžní účet   

Majetkový účet (včetně banky a 

typu účtu) 
 

Zápis v obchodním rejstříku  

Osoby 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, SICAV, a.s. – Růstová třída investičních akcií 

 CZK třída – NOVA Green Energy – podfond 1,  

ISIN: CZ0008044807; kusová akcie bez nominální hodnoty 

 EUR třída – NOVA Green Energy – podfond 1,  

ISIN: CZ0008044815; kusová akcie bez nominální hodnoty 

NOVA Green Energy, SICAV, a.s. - Dividendová třída investičních akcií 

 CZK třída – NOVA Green Energy – podfond 1,  

ISIN: CZ0008044823; kusová akcie bez nominální hodnoty 

 EUR třída – NOVA Green Energy – podfond 1,  

ISIN: CZ0008044831; kusová akcie bez nominální hodnoty 

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

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

 
NOVA Money Market – podfond 3 (NID: 75159911), ISIN: CZ0008042280; kusová akcie bez nominální 

hodnoty 

 
NOVA Money Market – podfond 4 (NID: 75159929), ISIN: CZ0008042298; kusová akcie bez nominální 

hodnoty 

ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. 

 ARCA OPPORTUNITY – Podfond 1 (NID: 75160404) 

 
ARCA OPPORTUNITY CEE Equity – podfond 2 (NID: 75160536), ISIN: CZ0008042926; kusová akcie bez 

nominální hodnoty 

 

IDENTIFIKAČNÍ A KONTROLNÍ DOTAZNÍK 

Část I. - Popis identifikované osoby 

Identifikace Investora – právnické osoby 

Obchodní firma / Název 
včetně odlišujícího 
dodatku nebo dalšího 
označení 

 

Místo podnikání / Sídlo  

Stát sídla podnikání  

Korespondenční adresa 

(pokud se liší od sídla) 
 

IČ nebo obdobné číslo 

přidělované v zahraničí 
 

Právní forma  

Země pobočky, 

organizační složky nebo 

provozovny 

 

Státy, ve kterých 

společnost provozuje své 

podnikatelské aktivity 

 

Rizikový předmět činnosti 

(obchod s drahými kovy, 

zbrojní průmysl, 

směnárenská činnost, 

obchodování s virtuální 

měnou, erotický průmysl a 

služby, provozování 

hazardních her, 

provozování neziskových 
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organizací, nadací a 

církve) 

PO vydává akcie ve formě 

na doručitele 

Roční obrat společnosti 

Aktuální počet 

zaměstnanců 

V případě, že je Investor PRÁVNICKÁ OSOBA – identifikace všech osob ve STATUTÁRNÍM ORGÁNU (má-li 

statutární orgán více členů než dva, prosíme o vyplnění níže uvedené tabulky za všechny členy statutárního 

orgánu) 

1. Člen statutárního orgánu

Všechna jména a příjmení 

Trvalý pobyt nebo jiný 

pobyt 

Všechny státy, ve kterých 

jste přihlášen/a k pobytu 

delšímu než 1 rok, nebo k 

trvalému pobytu 

Korespondenční adresa 

RČ (nebylo-li přiděleno, 

tak datum narození) 

Místo a stát narození 

Pohlaví 

Státní občanství (všechna 

státní občanství)  

Vztahuje se na Vás vízová 

povinnost pro vstup do 

ČR? Pokud ano, předložte 

vízum. 

2. Člen statutárního orgánu

Všechna jména a příjmení 

Trvalý pobyt nebo jiný 

pobyt 

Všechny státy, ve kterých 

jste přihlášen/a k pobytu 

delšímu než 1 rok, nebo k 

trvalému pobytu 
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Korespondenční adresa 

RČ (nebylo-li přiděleno, 

tak datum narození) 

Místo a stát narození 

Pohlaví 

Státní občanství (všechna 

státní občanství)  

Vztahuje se na Vás vízová 

povinnost pro vstup do 

ČR? Pokud ano, předložte 

vízum. 

Průkaz totožnosti JEDNAJÍCÍ OSOBY č. 1 za Investora – právnickou osobu 

Druh 

Číslo 

Doba platnosti 

Stát, orgán, který jej vydal 

Průkaz totožnosti JEDNAJÍCÍ OSOBY č. 2 za Investora – právnickou osobu 

Druh 

Číslo 

Doba platnosti 

Stát, orgán, který jej vydal 
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V případě, že je Investor PRÁVNICKÁ OSOBA – identifikace a ověření totožnosti SKUTEČNÉHO MAJITELE 

(v případě, že nelze doložit, je nutné čestné prohlášení, definice níže) 

1. Skutečný majitel č. 1 

Všechna jména a příjmení   

Trvalý pobyt  

Všechny státy, ve kterých 

jste přihlášen/a k pobytu 

delšímu než 1 rok, nebo k 

trvalému pobytu 

 

RČ (nebylo-li přiděleno, 

tak datum narození) 
 

Místo narození  

Pohlaví  

Státní občanství (všechna 

státní občanství) 
 

Výše podílu na základním 

kapitálu, hlasovacích práv, 

podílu na zisku nebo 

podílu z rozdělovaných 

prostředků (v %) 

 

Stát daňové rezidence a 

daňové identifikační číslo 

(je-li subjekt pasivní 

entitou (má víc než 50 % 

příjmů z pasivních zdrojů) 

 

2. Skutečný majitel č. 2 

Všechna jména a příjmení   

Trvalý pobyt  

Všechny státy, ve kterých 

jste přihlášen/a k pobytu 

delšímu než 1 rok, nebo k 

trvalému pobytu 

 

RČ (nebylo-li přiděleno, 

tak datum narození) 
 

Místo narození  

Pohlaví  
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Státní občanství (všechna 

státní občanství) 
 

Výše podílu na základním 

kapitálu, hlasovacích práv, 

podílu na zisku nebo 

podílu z rozdělovaných 

prostředků (v %) 

 

Stát daňové rezidence a 

daňové identifikační číslo 

(je-li subjekt pasivní 

entitou (má víc než 50 % 

příjmů z pasivních zdrojů) 

 

3. Skutečný majitel č. 3 

Všechna jména a příjmení   

Trvalý pobyt  

Všechny státy, ve kterých 

jste přihlášen/a k pobytu 

delšímu než 1 rok, nebo k 

trvalému pobytu 

 

RČ (nebylo-li přiděleno, 

tak datum narození) 
 

Místo narození  

Pohlaví  

Státní občanství (všechna 

státní občanství) 
 

Výše podílu na základním 

kapitálu, hlasovacích práv, 

podílu na zisku nebo 

podílu z rozdělovaných 

prostředků (v %) 

 

Stát daňové rezidence a 

daňové identifikační číslo 

(je-li subjekt pasivní 

entitou (má víc než 50 % 

příjmů z pasivních zdrojů) 
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Část II. – Kontrola klienta  

1. Zdroje peněžních prostředků (můžete vybrat více možností): 

Já, Investor, tímto čestně prohlašuji, že peněžní prostředky použité na investici dle této Smlouvy 

pocházejí z následujících zdrojů: 

Příjmy z podnikání, samostatně výdělečná činnost  

název právnické osoby, prostřednictvím které podnikám:  

vykonávaná funkce:  

odvětví podnikání/samostatně výdělečné činnosti:  

průměrná výše ročního zisku za posledních 5 let:  

Příjmy z finančních nástrojů a kapitálového majetku (úroky, dividendy, podíly na zisku 

společnosti, akcie, podílové listy, finanční nástroje, směnky, dluhopisy)  

typ a název finančního nástroje nebo investice  

(akcie, podílové listy, směnky, dluhopisy):  
 

popis kapitálového výnosu  

(prodej finančních nástrojů, vyplacená dividenda, splatnost investice):  
 

výše realizovaného kapitálového výnosu:   

Příjmy z pronájmu nemovitosti  

typ pronajímané nemovitosti (činžovní dům, bytová jednotka, obytný dům):  

katastrální území:  

číslo popisné nebo orientační:  

číslo listu vlastnictví:  

přibližní čistý roční příjem z pronájmu:  

Jiné příjmy  

typ jiných příjmů (prodej majetku, dar, korporátní změny):  

popis předmětu jiných příjmů  

(popis prodaného, darovaného nebo jinak nabytého majetku):  
 

výše příjmu:  

 

Já, Investor čestně prohlašuji, že výše uvedené informace a údaje jsou pravdivé a úplné.  

 

Prohlášení o řídící struktuře klienta 

Klienta řídí jedna osoba, tj. klient má jednoho skutečného majitele  
Klient má komplikovanou řídící strukturu – pokud ANO, předložte organigram řídící struktury klienta  
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Prohlášení o politicky exponované osobě – JEDNAJÍCÍ OSOBA č. 1 

ANO, jsem politicky exponovaná osoba dle níže uvedené definice 

Pokud ANO, prosíme uveďte zdroj Vašeho majetku (plat, mzda, úspory, dědictví, dar, prodej 
nemovitostí, prodej akcií nebo jiných investic, prodej společnosti, zisky / dividendy společnosti, životní 
pojištění nebo jiné) a výši Vašeho přibližného čistého jmění: 

NE, nejsem politicky exponovaná osoba dle níže uvedené definice 

Prohlášení o politicky exponované osobě – JEDNAJÍCÍ OSOBA č. 2 

ANO, jsem politicky exponovaná osoba dle níže uvedené definice 

Pokud ANO, prosíme uveďte zdroj Vašeho majetku (plat, mzda, úspory, dědictví, dar, prodej 
nemovitostí, prodej akcií nebo jiných investic, prodej společnosti, zisky / dividendy společnosti, životní 
pojištění nebo jiné) a výši Vašeho přibližného čistého jmění: 

NE, nejsem politicky exponovaná osoba dle níže uvedené definice 

Prohlášení o politicky exponované osobě – SKUTEČNÝ MAJITEL č. 1 

ANO, jsem politicky exponovaná osoba dle níže uvedené definice 

Pokud ANO, prosíme uveďte zdroj Vašeho majetku (plat, mzda, úspory, dědictví, dar, prodej 
nemovitostí, prodej akcií nebo jiných investic, prodej společnosti, zisky / dividendy společnosti, životní 
pojištění nebo jiné) a výši Vašeho přibližného čistého jmění: 

NE, nejsem politicky exponovaná osoba dle níže uvedené definice 

Prohlášení o politicky exponované osobě – SKUTEČNÝ MAJITEL č. 2 

ANO, jsem politicky exponovaná osoba dle níže uvedené definice 

Pokud ANO, prosíme uveďte zdroj Vašeho majetku (plat, mzda, úspory, dědictví, dar, prodej 
nemovitostí, prodej akcií nebo jiných investic, prodej společnosti, zisky / dividendy společnosti, životní 
pojištění nebo jiné) a výši Vašeho přibližného čistého jmění: 

NE, nejsem politicky exponovaná osoba dle níže uvedené definice 

Prohlášení o politicky exponované osobě – SKUTEČNÝ MAJITEL č. 3 

ANO, jsem politicky exponovaná osoba dle níže uvedené definice 

Pokud ANO, prosíme uveďte zdroj Vašeho majetku (plat, mzda, úspory, dědictví, dar, prodej 
nemovitostí, prodej akcií nebo jiných investic, prodej společnosti, zisky / dividendy společnosti, životní 
pojištění nebo jiné) a výši Vašeho přibližného čistého jmění: 

NE, nejsem politicky exponovaná osoba dle níže uvedené definice 

Prohlášení klienta na základě zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní 

ANO, mám víc než 50 % příjmů z pasivních zdrojů (jsem pasivní entitou) 

Pokud ANO, prosíme o doložení vyplněného formuláře W-8-BEN-E 

NE, nemám víc než 50 % příjmů z pasivních zdrojů (nejsem pasivní entitou) 
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Prohlášení klienta o americkém statutu 

ANO, jsem osoba s přiřazeným americkým statutem a americkým daňovým rezidentem  
Pokud ANO, prosíme o doložení vyplněného formuláře W-9  

NE, nejsem osoba s přiřazeným americkým statutem  

 

Prohlášení klienta o daňovém rezidenství 

ANO, jsem daňovým rezidentem v ČR (tj. daně platím v ČR)  
Daňové identifikační číslo:  

NE, nejsem daňovým rezidentem v ČR (tj. daně platím jinde)  
Daňové identifikační číslo:  

V případě, že neplatíte daně v ČR, kde je platíte (stát): 
  
  

 

 

 
 

V   dne    

 
 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: 

jméno, příjmení a společnost vázaného 
zástupce/investičního 
zprostředkovatele/zaměstnance 
Společnosti (dále jen „obchodník“) 

 

Email obchodníka:  

Telefon obchodníka:  

Datum provedení identifikace a podpis 
obchodníka: 

 

 

 

  

podpis investora 
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ŽÁDOST O VYDÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ – NOVA GREEN ENERGY 

V souladu s Rámcovou smlouvou o vydávání a zpětném odkupu investičních akcií, kterou Investor uzavřel se 

Společností, žádá Investor o navýšení investice do níže uvedeného podfondu. 

Informace o Investorovi: 

Obchodní firma / Název včetně 

odlišujícího dodatku 
 

Místo podnikání / Sídlo  

IČ nebo obdobné číslo přidělované 

v zahraničí  
 

 
Informace o Fondu: 

NOVA Green Energy, SICAV, a.s. – Růstová třída 

investičních akcií 

NOVA Green Energy, SICAV, a.s. – Dividendová 

třída investičních akcií 

 

CZK třída – NOVA Green Energy – podfond 1, 

ISIN: CZ0008044807; kusová akcie bez 

nominální hodnoty 

  

CZK třída – NOVA Green Energy – podfond 1,  

ISIN: CZ0008044823; kusová akcie bez 

nominální hodnoty 

 

EUR třída – NOVA Green Energy – podfond 1, 

ISIN: CZ0008044815; kusová akcie bez 

nominální hodnoty 

  

EUR třída – NOVA Green Energy – podfond 1,  

ISIN: CZ0008044831; kusová akcie bez 

nominální hodnoty 

 

Informace o Investici: 

Investovaná 
částka1 

 

Vstupní poplatek       % z Investované částky, čemuž odpovídá částka: 

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 Fondu/Podfondu v jiné měně, než je měna peněžního účtu Fondu/Podfondu, bude tato částka pro účel 

stanovení počtu kusů investičních akcií konvertována dle příslušného měnového kurzu České národní banky vyhlášeného ke dni přijetí peněžních prostředků  
na bankovní účty Fondu/Podfondu. 
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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ŽÁDOST O VYDÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ – NOVA REAL ESTATE 

V souladu s Rámcovou smlouvou o vydávání a zpětném odkupu investičních akcií, kterou Investor uzavřel se 

Společností, žádá Investor o navýšení investice do níže uvedeného podfondu. 

Informace o Investorovi: 

Obchodní firma / Název včetně 

odlišujícího dodatku 
 

Místo podnikání / Sídlo  

IČ nebo obdobné číslo přidělované 

v zahraničí  
 

 
Informace o Fondu: 

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

 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 

 

Informace o Investici: 

Investovaná 
částka3 

 

Vstupní poplatek       % z Investované částky, čemuž odpovídá částka: 

Celkem včetně 
poplatků4 

 

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. 

 

 
3 V případě, že bude investovaná částka složena na účet Fondu/Podfondu v jiné měně, než je měna peněžního účtu Fondu/Podfondu, bude tato částka pro účel 

stanovení počtu kusů investičních akcií konvertována dle příslušného měnového kurzu České národní banky vyhlášeného ke dni přijetí peněžních prostředků   
na bankovní účty Fondu/Podfondu. 
4 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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ŽÁDOST O VYDÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ – NOVA MONEY MARKET 

V souladu s Rámcovou smlouvou o vydávání a zpětném odkupu investičních akcií, kterou Investor uzavřel se 

Společností, žádá Investor o navýšení investice do níže uvedeného podfondu. 

Informace o Investorovi: 

Obchodní firma / Název včetně 

odlišujícího dodatku 
 

Místo podnikání / Sídlo  

IČ nebo obdobné číslo přidělované 

v zahraničí  
 

 
Informace o Fondu: 

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

 NOVA Money Market – podfond 3 (NID: 75159911), ISIN: CZ0008042280; kusová akcie bez nominální 

hodnoty 

 NOVA Money Market – podfond 4 (NID: 75159929), ISIN: CZ0008042298; kusová akcie bez nominální 

hodnoty 

 

Informace o Investici: 

Investovaná 
částka5 

 

Vstupní poplatek       % z Investované částky, čemuž odpovídá částka: 

Celkem včetně 
poplatků6 

 

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. 

 

 
5 V případě, že bude investovaná částka složena na účet Fondu/Podfondu v jiné měně, než je měna peněžního účtu Fondu/Podfondu, bude tato částka pro účel 

stanovení počtu kusů investičních akcií konvertována dle příslušného měnového kurzu České národní banky vyhlášeného ke dni přijetí peněžních prostředků  
na bankovní účty Fondu/Podfondu. 
6 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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ŽÁDOST O VYDÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ – ARCA OPPORTUNITY 

V souladu s Rámcovou smlouvou o vydávání a zpětném odkupu investičních akcií, kterou Investor uzavřel se 

Společností, žádá Investor o navýšení investice do níže uvedeného podfondu. 

Informace o Investorovi: 

Obchodní firma / Název včetně 

odlišujícího dodatku 
 

Místo podnikání / Sídlo  

IČ nebo obdobné číslo přidělované 

v zahraničí  
 

 
Informace o Fondu: 

ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. 

 
ARCA OPPORTUNITY – Podfond 1 (NID: 75160404), listinná akcie 

 ARCA OPPORTUNITY CEE Equity – podfond 2 (NID: 75160536), ISIN: CZ0008042926; kusová akcie bez 

nominální hodnoty 

 

Informace o Investici: 

Investovaná 
částka7 

 

Vstupní poplatek       % z Investované částky, čemuž odpovídá částka: 

Celkem včetně 
poplatků8 

 

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. 

 

 
7 V případě, že bude investovaná částka složena na účet Fondu/Podfondu v jiné měně, než je měna peněžního účtu Fondu/Podfondu, bude tato částka pro účel 

stanovení počtu kusů investičních akcií konvertována dle příslušného měnového kurzu České národní banky vyhlášeného ke dni přijetí peněžních prostředků  
na bankovní účty Fondu/Podfondu. 
8 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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