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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 Growth Fund

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

Tehingu tüüp:
ISIN:
EE3500110251

X Ost
Valuuta:
EUR

□ Müük
Osakute kogus:
Investeeringu
summa:

KRR Growth Fund
KRR Growth Fund
SWEDBANK SWIFT code: HABAEE2X
EE252200221065028110 (EUR)
SWEDBANK

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,
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.
vi)
Investor on teadlik, et kui käesolev avaldus jäetakse rahuldamata või loetakse mitte esitatuks Fondi

KRR Growth Fund

4Times Capital AS

Tingimuste alusel, toimub Osakute väljastamata jätmine/ tagastamata jätmine avalduse esitaja
kulul.
Kinnitan, et olen käesoleva avalduse põhjalikult läbi lugenud ja sellest aru saanud ning nõustun selle sisuga
ja sellest tulenevate tagajärgedega.

Allkiri:

Ees- ja perekonnanimi:

