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Titul, jméno, příjmení, příp. název právnické osoby

Číslo účtu / kód banky

Titul, jméno, příjmení

Název investičního fondu, příp. podfondu

V souladu se Smlouvou o vydávání a odkupování investičních akcií, kterou Investor uzavřel s Evermore Capital 
Management a.s., SICAV (dále jen jako „Fond“), žádá Investor o odkoupení cenných papírů Investičního fondu 
v souladu s níže uvedeným:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA INVESTORA (POKUD JE RELEVANTNÍ)

Dále jen jako „Investor“.

Dále jen jako „Investiční fond“.

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

Trvalý pobyt (ulice, PSČ, místo, stát)

Třída

Rodné číslo, příp. IČO

Variabilní symbol

Žádám o jednorázový odkup ve výši:

Peněžní prostředky za odkup zasílejte na bankovní účet:

nebo následujícího počtu cenných papírů:

Rodné číslo

Typ dokladu

Číslo Smlouvy o vydávání a odkupování,  
či Rámcové smlouvy (doplňuje Investor)

Specifický symbol

Typ dokladu

Číslo dokladu

Číslo dokladu

ISIN

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



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Žádost o odkup cenných papírů se řídí Smlouvou o vydávání a odkupování investičních akcií, kterou Investor 
uzavřel s Fondem, stanovami Fondu, statutem Investičního fondu, příp. statutem podfondu a souvisejícími 
právními předpisy.

Investor žádá o zpětný odkup cenných papírů, které jsou v jeho vlastnictví, jsou volně převoditelné a nejsou 
zatíženy právy třetích osob.

Fond si vyhrazuje právo zamítnout Žádost o odkup cenných papírů, pokud není v souladu s právními předpisy 
nebo smluvním ujednáním mezi Fondem a Investorem. Fond si vyhrazuje možnost telefonického ověření této 
Žádosti o odkup. Žádost o odkup není platná, pokud neobsahuje všechny požadované náležitosti a/nebo 
pokud podpis není úředně ověřen nebo není ověřen pověřeným obchodníkem nebo zástupcem Fondu.

Investor prohlašuje, že údaje uvedené v Žádosti o odkup cenných papírů jsou úplné a odpovídá za jejich 
správnost. Investor prohlašuje, že byl seznámen s dokumenty a předpisy uvedenými v prvním odstavci 
Závěrečných ustanovení.

Tato Žádost o odkup cenných papírů je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Investor a jeden 
obdrží Fond. Na chybně vyplněnou Žádost o odkup cenných papírů nebude brán zřetel, Investor musí vyhotovit 
novou Žádost o odkup cenných papírů.

Pověřený obchodník nebo zástupce Fondu je v souvislosti s přijetím Žádosti o odkup povinen provést 
identifikaci osoby podávající žádost v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., resp. ověřit, zda dříve provedená 
identifikace je aktuální.

Jméno, přijmení a podpis pověřeného obchodníka nebo zástupce Fondu, který provedl ověření totožnosti 
Investora podle jeho dokladu totožnosti v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu:
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Jméno, příjmení

Podpis investora

Podpis zástupce fondu

Podpis pověřeného obchodníka 
nebo zástupce Fondu

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
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