Број на трансакциска сметка – 300000003236829

Пристапница во отворен инвестициски фонд
Број на пристапница:

о.и.ф. КБ Публикум – Обврзници
Ве молиме да го пополните овој формулар со печатни букви и да заокружите каде што е потребно

Податоци за инвеститорот
а. Физичко лице
б. Правно лице

а. Резидент
б. Нерезидент

Име и презиме/Назив:
Име и презиме на одговорно лице (за правни лица):
Број на л.к./пасош, важи до:
Издаден-а од:
ЕМБГ:
ЕДБ:
Матичен број:
Адреса/седиште:
Поштенски број/град/држава:
Тел.
Факс:
Моб.
Е-пошта:
Број на трансакциска сметка:
Банка:
SWIFT (нерезиденти):
Овластен полномошник
а. Законски застапник
б. Овластено лице

а. Резидент
б. Нерезидент

Име и презиме/Назив:
Име и презиме на одговорно лице (за правни лица):
Број на л.к./пасош, важи до:
Издаден-а од:
ЕМБГ:
ЕДБ:
Матичен број:
Адреса:
Поштенски број/ град/држава:
Тел.
Факс:
Moб:
Е-пошта:

Начин на информирање:
а. Пошта
б. Е-пошта
в. Друго:
Овластен представник на Друштвото:
Име и презиме:
Место и датум:
Време на поднесување:
Изјава на овластeн представник на
Друштвото
Изјавувам дека го запознав инвеститорот со
содржината на Проспектот. Неговиот
идентитет го утврдив со проверка на
документ за лична идентификација.
Потпис:
Овластување
Доколку клиентот при поднесување на
пристапница и барање за купување на
удели се представува преку полномошник
треба да приложи и нотарски заверено
полномошно кое треба да содржи изрично
овластување за купување на удели.

ИЗЈАВА НА ИНВЕСТИТОРОТ
Со потпишувањето на оваа пристапница, согласен сум да пристапам во отворениот инвестициски фонд КБ Публикум – Обврзници. Се
согласувам моите лични податоци да бидат разменувани, чувани и обработувани за потребите на работењето на Фондот и Друштвото (да /
не). Изјавувам дека сум информиран во врска со содржината на Статутот и Проспектот на Фондот и дека во целост ги разбирам и
прифаќам. Согласен сум остварената добивка од својот удел во Фондот, Друштвото автоматски да ја реинвестира во Фондот, а правото на
учество во добивката да го остварам преку откуп, односно продажба на удели. Сите податоци од оваа Пристапница се вистинити. Се
обврзувам дека доколку во иднина дојде до промена на некој од податоците внесени во оваа Пристапница, навремено писмено ќе го
известам Друштвото за управување со инвестициони фондови КБ Публикум инвест АД Скопје.

Потпис на лицето кои пристапува,
овластен полномошник

За правни лица печат и потпис на
одговорното лице

Место и датум

