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БАРАЊЕ ЗА КУПУВАЊЕ УДЕЛИ ВО ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - 

ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД (во натамошниот текст: 

ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - О.Ф.) 
 
 

ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕ 
 

ИНВЕСТИТОР ОВЛАСТЕН ПОЛНОМОШНИК* 

1.Физичко лице 2. Правно лице 1.Законски застапник 2. Овластено лице 

Име и презиме/Фирма:     

Адреса(улица, број, поштенски број, место):    

Име и презиме:   

Адреса:    

     Држава:    

Држава:      

ЕМБГ/МБ:      

Бр. на л.к/пасош:      важи до:     издадено од:     

ЕДБ:      

Број на трансакциска сметка:     

Банка:       

SWIFT    

ЕМБГ/МБ:        

Бр. на л.к/пасош:  важи до:     издадено од:     

Телефон:    Мобилен:   

Е-пошта:      

 

ВИД НА УПЛАТА 
 

Еднократна уплата Износ на уплата: 

 

Нееднакви уплати 

Временски период (во месеци): Износ на уплата: 

 

 
 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ДОКУМЕНТИ ЗЕМЕНИ ВО КОПИЈА: 

Број на повикување:          назив на фонд: ИЛИРИКА КЕШ ФОНД – О.Ф.        личнакарта/пасош  

                                                       Банка: НЛБ Тутунска банка                           извод од матична книга на родени 

                                                    Број на сметка: 210-0624945005-71  регистрација на правно лице 

 платежен документ 

нотарски заверено полномошно 

 

 
Со поднесување на ова Барање подносителот изјавува дека во целост е запознаен со Статутот и со Проспектот на Фондот и дека во целост ги 

прифаќа. Подносителот е согласен правото на дивиденда или дел од добивка од уделите во Фондот да се остварува со реинвестирање во Фондот. 
Правото на дивиденда или дел од добивката на Фондот сопствениците на удели во Фондот го остваруваат преку откупот на удели, како разлика помеѓу 
влезната и излезната цена на уделот намалена за сите трошоци и надоместоци. 

Купување удели во Фондот се врши според вредноста по удел на денот на купување (Т) ако паричните средства се уплатени до 14 часот во 
тековниот ден. Ако паричните средства се уплатат по 14 часот во тековниот ден, уделите се купуваат според вредноста по удел наредниот ден на 
вреднување (Т+1). Тоа значи дека инвеститорите купуваат удели по непозната цена, односно вредност. 

Ако дојде до прекин на продажба на уделите Друштвото може да продолжи со примање на барањата за продажба на удели што ќе се реализираат 
по завршување на прекинот на продажбата на уделите. Притоа налогодавецот 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 барање: 
  

 
 

0800 44 444 

mailto:info-fond@ilirika.com.mk

