VÝPOVĚĎ RÁMCOVÉ SMLOUVY O VYDÁVÁNÍ
A ODKUPOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

(ŽVRS_FKI_OK_2001)

A - SMLUVNÍ STRANY
INVESTOR
Před vyplněním formuláře prosím věnujte pozornost instrukcím v sekci D.

ČÍSLO SMLOUVY:
INVESTOR:
Muž

Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:
Žena

Rodné číslo / IČO:

PO

E-mail:

Telefon:

Trvalé bydliště / Sídlo (ulice, město, PSČ):

Země:

ZÁSTUPCE INVESTORA:

Rodné číslo:

Jméno a příjmení, titul :

E-mail:

Telefon:

Trvalé bydliště (ulice, město, PSČ):

Země:

PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY:
Investor

Zástupce Investora

OP

Číslo:

Platný do:

Vydal:

Pas

SPOLEČNOST: Broker Consulting FKI SICAV, a.s., IČO: 092 91 342 se sídlem Bucharova 1423/6, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 25455, zastoupená statutárním ředitelem a obhospodařovatelem, obchodní společností MONECO investiční společnost, a.s., IČO: 09052984, se sídlem Bucharova 1423/6, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze pod sp.zn. B 25207.

B - VÝPOVĚĎ

Investor tímto vypovídá Rámcovou smlouvu o vydávání a odkupování cenných papírů, jejíž číslo je uvedeno v záhlaví
tohoto formuláře. Investor prohlašuje, že bere na vědomí, že tato výpověď je neodvolatelná, a že byl seznámen se
všemi skutečnostmi týkajícími se ukončení předmětné Rámcové smlouvy o vydávání a odkupování cenných papírů.
Investor bere na vědomí, že touto výpovědí rovněž žádá o odkup všech cenných papírů evidovaných ke dni ukončení
Rámcové smlouvy na majetkovém účtu Investora.
Místo:

Datum:

Podpis Investora / zástupce Investora:

Poznámka:

C - INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL (je-li sepisováno v součinnosti s investičním zprostředkovatelem)
Investiční zprostředkovatel:

Telefon:

Zástupce:

Evidenční číslo:

E-mail:

Prohlašuji, že jsem podle průkazu totožnosti uvedeného výše ověřil totožnost a současně shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti v přítomnosti Investora, resp. jeho zástupců,
který přede mnou podepsal tento formulář.
Datum:

Podpis:

D - INSTRUKCE K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE
OBECNÉ INSTRUKCE
Pojmy uvedené v tomto formuláři s velkými počátečními písmeny mají význam definovaný Smlouvou nebo příslušnými Obchodními podmínkami.

