БАРАЊЕ ЗА ОТКУП НА УДЕЛИ ВО ИЛИРИКА ГЛОБАЛ РАСТЕЧКИ ПАЗАРИ ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД (во натамошен текст: ИЛИРИКА ГРП - О.Ф)

ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО
ИНВЕСТИТОР

1.физичко лице
2. правно лице
Име и презиме/Фирма: ______________________________
Адреса(улица, број, поштенски број, место): ____________
__________________________________________________
Држава: ___________________________________________
ЕМБГ/МБ: ________________________________________
Број на л.к/пасош:_____важи до: _____издадено од: _____
ЕДБ: _____________________________________________
Број на трансакциска сметка: _________________________
Банка: ____________________________________________
SWIFT ____________________________________________

ОВЛАСТЕН ПОЛНОМОШНИК*

1.законски застапник
2. овластено лице
Име и презиме:_____________________________________
Адреса: ___________________________________________
Држава: ___________________________________________
ЕМБГ: ____________________________________________
Број на л.к/пасош:_____важи до: _____издадено од: _____
Телефон: _______________ Мобилен:__________________
Е-маил: ___________________________________________

ВИД НА ОТКУП
Oткуп на сите удели

Изразено во број на удели: ___________________________

Oткуп на дел од уделите

Изразено во денари: ________________________________

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИСПЛАТА
Број на трансакциска сметка:
Назив на банка:
_________________________________________________

ДОКУМЕНТИ ЗЕМЕНИ ВО КОПИЈА:
лична карта/пасош
извод од матична книга на родени
регистрација на правно лице
нотарски заверено полномошно
платежен документ

Подносителот на Барањето изјавува дека е во потполност запознаен со Проспектот и Статутот на Фондот, дека истите во целост ги прифаќа.
Откуп на удели во Фондот се врши по цена што одговора на вредноста на уделот утврдена првиот нареден ден на проценка по поднесување на Барањето
за откуп на удели. Барање за откуп на удели кое е примено надвор од работните денови или за време на празници, Друштвото ќе го пресмета по вредноста на нето
имотот по удел од првиот нареден ден. Најдоцна во рок од 7 (седум) календарски дена по приемот на Барањето за откуп на удели, се врши исплата на утврдениот
износ на откупот, на сметка наведена во Пристапницата на подносителот на Барањето. Исплатата се врши во денари за лица резиденти, а за нерезиденти во евра по
среден курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на конверзија.
Доколку дојде до прекин на откупот на уделите Друштвото може да продолжи со примање на барања за откуп на удели кои ќе се реализираат по
завршување на прекинот на откупот на уделите. Притоа налогодавачот е запознаен дека неговиот налог нема да биде извршен во роковите предвидени со Проспектот
и Статутот на Фондот.

Место и датум на поднесување на барањето:

Време на поднесување:
Потпис на подносител на Барањето:

Пополнува Друштво за управување со инвестициски фондови, ИЛИРИКА
ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скoпје
Начин на достава на барање:
лично
по факс
по пошта
по е-пошта
Време на прием на Барање:___________ Датум:____________________
Потпис на одговорно лице: _____________________________________
Друштво за управување со инвестициски фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр.5, блок 3, мезанин, Скопје, Македонија
+389 (2) 3215 840; +389 (2) 3215 840; www.ilirika.com.mk, info-fond@ilirika.com.mk,
Упис во Централен регистар, рег. бр.30120070009996, МБ:6249450, ЕДБ:4030007642203, основен капитал 300.000,00 еур, сметка:210-0624945001-83 НЛБ Тутунска банка АД Скопје

Бесплатен инфо телефон
0800 44 444

