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AVALDUS
fondi osakute omandamiseks/tagasi võtmiseks
Kuupäev:

Investori andmed:
Investor:
Aadress:
Arvelduskonto nr:

Isikukood/registrikood:
E-posti aadress:
Tel:
Väärtpaberikonto nr: Pank:

Tehingu andmed:
Hindamispäev:
Fondi nimi:
KRR Fund EUR

Tehingu tüüp:
ISIN:
EE3500110251

□ Ost
Valuuta:
EUR

□ Müük
Osakute kogus:
Investeeringu
summa:
□ Ei

Soovin, et väljamakse tegemisel peab
Fondivalitseja kinni väljamakse pealt tulumaksu
(märkida ainult müügi puhul).1

□ Jah

Fondi rekvisiidid:
Tehingu vastaspool:
Pank:
Märkimiskonto:
Tehingu toimumise koht:
Selgitus:

KRR Fund EUR
KRR Fund EUR
SWEDBANK SWIFT code: HABAEE2X
EE252200221065028110 (EUR)
SWEDBANK
Investori nimi, märkimisavaldus

Investori kinnitus:
i)
Osakutega tehingu tegemisel on järgitud Fondi Tingimuste punktis 4.1.2. sätestatud tingimusi
alginvesteeringule ja osakute tagastamisele. Osakute tagastamise korral on Investor teadlik
Fondivalitseja õigusest avaldus rahuldada vaid osaliselt ja tagastada Osakud selliselt, et Investorile
säilib Fondis Tingimuste punktile 4.1.2. vastav osakute arv.
ii)
Investoril on piisavad teadmised või kogemused investeerimise valdkonnas, sh. investeerimisel
tuletisinstrumentidesse ning Investor on teadlik tuletisinstrumentidesse investeerimisega seotud
erilisest riskitasemest ja talle on selgitatud investeerimisega ja Fondi varade hoidmisega seotud
riske, kui Fondi varasid hoitakse kolmanda isiku juures ning kolmanda isiku maksejõuetuse puhul
ei pruugi Fondi vara olla osaliselt või täies ulatuses nende pankrotivarast välistatud.
iii)
Investor on põhjalikult tutvunud Fondi Tingimustega, on nendega nõus ja kohustub neid järgima.
iv)
Investori suhtes ei esine RTRTS-ist tulenevaid asjaolusid, mis takistavad või välistavad
Fondivalitsejal isikuga tehingu tegemise.
v)
Investor on teadlik, et a) investeering Fondi võib Investorile tuua nii kasumit kui kahjumit,
1

Märke tegemisega lahtrissse „EI“ kinnitab Investor, et väljamakse tehakse investeerimiskontole
tulumaksuseaduse § 172 mõttes ning väljamakse tegijal puudub kohustus tulumaksu kinni pidada, sest
fondiosakud on soetatud investeerimiskontol olevate vahenditega.
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vi)

vii)

viii)
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investeeringu väärtuse säilimine ei ole garanteeritud b) investeering Fondi on alati seotud teatud
riskidega, mis realiseerumisel võivad vähendada investeeringu väärtust c) Fondi eelmiste
perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi
järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide saavutamise kohta d) Fondi vara võidakse
täies ulatuses investeerida tuletisinstrumentidesse tootluse saavutamise eesmärgil, millega
kaasneb kõrge finantsvõimenduse risk e) Fondi investeerimisel on tegemist kõrge riskitasemega
investeeringuga.
Investor on teadlik, et kui käesolev avaldus jäetakse rahuldamata või loetakse mitte esitatuks Fondi
Tingimuste alusel, toimub Osakute väljastamata jätmine/ tagastamata jätmine avalduse esitaja
kulul.
Investor võtab arvesse, et märkimisavalduse puhul Osaku ostuhinna tasumiseks tuleb avalduse
esitajal kanda avalduses nä idatud investeeringusumma Fondi mä rkimiskontole, mille rekvisiidid ja
ü lekande selgituse kohta on esitatud avalduses. Osakuomanik tagab Märkimisavalduses
sätestatud tehingusumma ülekandmise Fondi märkimiskontole sellise arvestusega, et rahasumma
oleks täies ulatuses nimetatud kontole Märkimisavalduse Esitamise Päevale järgneva 5
Pangapäeva jooksul laekunud. Kui rahasumma ei ole täies ulatuses õigeks päevaks laekunud, siis
võib Fondivalitseja avalduse esitajale Osakuid mitte vä lja lasta.
Investor on teadlik, et kui Osakute vä ljastamist ei ole Tehingupä eval toimunud ü hel jä rgnevatest
alustest:
a. Fondi tingimuste punkti 5.1.5. alusel;
b. Fondivalitseja poolt Osakute vä ljalaskest loobumisel Fondi tingimuste punkti 5.1.8. alusel;
c. Mä rkimisavalduse rahuldamata jä tmisel Fondi tingimuste punkti 5.1.11. alusel;
d. Mä rkimisavalduse esitaja poolt Osakute omandamisest loobumisel tingimuste punkti
5.1.10. alusel,
tagastab Fondivalitseja Mä rkimisavalduse esitaja poolt Fondi mä rkimiskontole tasutud Osakute
ostuhinna Mä rkimisavalduse esitaja arvelduskontole hiljemalt 5 (viie) pangapä eva jooksul arvates
sellest Tehingupä evast, millal oleks toimunud Osakute vä ljalase, kui ei esineks kä esolevas punktis
nimetatud alust. Tagastamisele kuuluvatelt summadelt intressi ei arvestata ega maksta.

Kinnitan, et olen käesoleva avalduse põhjalikult läbi lugenud ja sellest aru saanud ning nõustun selle sisuga
ja sellest tulenevate tagajärgedega.

Allkiri:

Ees- ja perekonnanimi:

