
Prohlášení kvalifikovaného investora

IDENTIFIKACE INVESTORA

PROHLÁŠENÍ
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Titul, jméno, příjmení, příp. název právnické osoby

Titul, jméno, příjmení

Já, níže podepsaný/á potvrzuji a prohlašuji, že:

příjmy z pracovně-právního či obdobného vztahu

příjmy z podnikatelské činnosti

příjmy z kapitálového majetku

rodinný majetek (restituce, dědictví apod.)

jiné, upřesněte prosím

• s ohledem na skutečnost, že Investiční fond (viz níže) je fondem kvalifikovaných investorů, musí po celou dobu investice 
do Investičního fondu výše splacené investice odpovídat minimální částce stanovené právními předpisy, resp. statuty 
Investičního fondu, příp. statuty jejho podfondů. Tento předpoklad o minimální výši investice se považuje za nesplněný 
jen, dojde-li k poklesu výše investice v důsledku jednání Investora;

• jsem si vědom/a rizik spojených s investováním do tohoto Investičního fondu kvalifikovaných investorů; zejména, že jsem 
obdržel/a k dispozici a porozuměl/a informaci o rizicích v rámci statutu Investičního fondu, příp. statutů jejho podfondů;

• v souladu s právními předpisy upravujícími předcházení legalizace výnosu z trestné činnost a financování terorismu:

• jsem skutečným majitelem/kou investované částky a budu konečným majitelem/kou cenných papírů vydávaných 
Investičním fondem, jednám výhradně svým jménem nebo nezastírám, že jednám za třetí osobu;

• účelem a zamýšlenou povahou investice do cenných papírů Investičního fondu je v souladu se statutem 
Investičního fondu dlouhodobé zhodnocování investovaných peněžních prostředků;

• jsem předal/a kontaktní informace pro průběžný kontakt v rámci obchodního vztahu s Investičním fondem 
a zavazuji se v případě potřeby poskytnout další informace potřebné pro provádění průběžného sledování 
obchodního vztahu, zejména aktivně komunikovat ohledně případných dotazů;

• zdrojem investovaných peněžních prostředků jsou (vyhovující zaškrtněte):

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA INVESTORA (POKUD JE RELEVANTNÍ)

Trvalý pobyt, příp. sídlo právnické osoby (ulice, PSČ, místo, stát)

Trvalý pobyt (ulice, PSČ, místo, stát)

Rodné číslo, příp. IČO

Rodné číslo

Evermore Capital Management a.s., SICAV se sídlem Rybná 682/14,  
Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 05861136, společnost zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22266



Toto prohlášení činím v souladu s § 272 zákona č. 240/2013 Sb. pro Investiční fond kvalifikovaných investorů Evermore 
Capital Management a.s., SICAV.

2/2

V dne
Podpis Investora nebo osoby

jednající za Investora

Evermore Capital Management a.s., SICAV se sídlem Rybná 682/14,  
Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 05861136, společnost zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22266

• beru na vědomí, že Investiční fondy si vyhrazují, aby investovaná částka do jimi vydávaných cenných papírů byla 
hrazena z, resp. částka za odkoupení cenných papírů vydávaných Investičními fondy, byla hrazena na účet, jehož 
majitelem je sám Investor.
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