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KRR Income Fund osakute omandamise
MÄRKIMISAVALDUS
Märkimisavalduse esitamise kuupäev: ___________________________
Märkimisavalduse esitaja:
Ees- ja perekonnanimi/ juriidilise isiku nimi: _________________________________________
Isikukood /registrikood: __________________________________________________________
Postiaadress:
__________________________________________________________
E-post: _______________________________________________________________________
Telefon:
________________________________________________________________
Arvelduskonto number/pank, IBAN: ________________________________________________
Väärtpaberikonto number/pank, IBAN: ____________________________________________
Märkimisavaldus esitatakse KRR Income Fund (Fond) osakute omandamiseks. Märkimisavalduse
esitaja poolt Osakute omandamise tingimused:
Investeeringu summa (minimaalne nõue 50 000 EUR):
Märkimisavalduse esitaja kinnitab tagasivõtmatult, et:
ta on põhjalikult tutvunud Fondi tingimustega, ta nõustub nende sisuga ja kohustub neid järgima;
enne käesoleva Märkimisavalduse allkirjastamist on Fondivalitseja poolt talle põhjalikult selgitatud
Märkimisavalduses esitatud Fondi varadega tehtavate investeeringute põhimõtteid ja kaasnevaid
erinevaid riske ning erilist riskitaset sealhulgas tuletisinstrumentidesse investeerimisel ning ta on
nendest täielikult aru saanud ja ei oma selles osas pretensioone;
ta on enne käesoleva Märkimisavalduse esitamist ning Osakute omandamist igakülgselt hinnanud oma
teadmisi ja kogemust Fondi investeerimiseks, samuti oma rahalisi ja majanduslikke võimalusi ning ta on
võimeline kandma investeeringu tegemisega kaasnevaid riske ja kahjumit, sealhulgas investeeringu
täielikku kaotust ning ta on teadlik ja nõus, et talle ei hüvitata tema investeeringu väärtuse vähenemist
ega investeeringu täielikku kaotust ükskõik milliste hüvitiste või tagastuste näol;
ta on teadlik ja on nõus, et Fondi mineviku tootlus ei ole garantiiks ega viita tootlusele järgnevatel
perioodidel;
talle on selgitatud Fondi varade hoidmisega seotud riske, kui Fondi varasid hoitakse kolmanda isiku
juures ning seda, et kolmanda isiku maksejõuetuse puhul ei pruugi Fondi vara olla osaliselt või täies
ulatuses nende pankrotivarast välistatud;
tema suhtes ei esine asjaolusid, mis takistavad või välistavad Osakute omandamise tehingu tegemise
tulenevalt rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusest.
Märkimisavalduse esitaja on teadlik ja nõustub, et Fondi Osakute omandamine tähendab lepingu
sõlmimist Fondivalitseja ja Osakuomaniku vahel
Fondi tingimustes, Märkimisavalduses ja
kohalduvates õigusaktides sätestatud tingimustel. Märkimisavalduse esitaja nõustub, et Fondivalitseja
võib Fondi tingimusi muuta ning et igakordsel Fondi tingimuste muutmisel muutuvad tingimuste
muudatused automaatselt lahutamatult temaga sõlmitud lepingu osaks.
Märkimisavalduse esitaja on teadlik ning tal ei ole selles osas Fondivalitsejale nõudeid ega
pretensioone, et:

Fondi tingimuste punkti 5.1.5. alusel võib käesolev Märkimisavaldus olla loetav mitte esitatuks,
Märkimisavalduse esitamisel pärast Fondi tingimustes sätestatud Märkimisavalduse Esitamise
Päeva lükkub Osakute väljalaske päev (Tehingupäev) ühe kvartali võrra edasi,
Fondivalitsejal on õigus edasi lükata Osakute väljalase või Osakute väljalaskest loobuda
vastavalt Fondi tingimuste punktile 5.1.8.,
Fondivalitsejal on õigus jätta Märkimisavaldus rahuldamata vastavalt Fondi tingimuste punktile
5.1.11.
Märkimisavalduse esitaja võtab arvesse, et Osaku ostuhinna tasumiseks tuleb Märkimisavalduse
esitajal kanda Märkimisavalduses näidatud investeeringusumma Fondi märkimiskontole, mille
rekvisiidid ja ülekande selgituse kohta viited on esitatud Fondivalitseja veebilehel.
Märkimisavalduses näidatud investeeringusumma tuleb Fondi märkimiskontole kanda hiljemalt Fondi
tingimustes sätestatud Tehingupäevaks sellise arvestusega, et rahasumma oleks täies ulatuses
nimetatud kontole Tehingupäevaks laekunud. Kui rahasumma ei ole täies ulatuses laekunud nimetatud
Tehingupäevaks, siis võib Fondivalitseja Märkimisavalduse esitajale Osakuid mitte välja lasta.
Kui Osakute väljastamist ei ole Tehingupäeval toimunud ühel järgnevatest alustest:
Fondi tingimuste punkti 5.1.5. alusel;
Fondivalitseja poolt Osakute väljalaskest loobumisel Fondi tingimuste punkti 5.1.8. alusel;
Märkimisavalduse rahuldamata jätmisel Fondi tingimuste punkti 5.1.11. alusel;
Märkimisavalduse esitaja poolt Osakute omandamisest loobumisel tingimuste punkti 5.1.10.
alusel,
tagastab Fondivalitseja Märkimisavalduse esitaja poolt Fondi märkimiskontole tasutud Osakute
ostuhinna Märkimisavalduse esitaja arvelduskontole hiljemalt 5 (viie) pangapäeva jooksul arvates
sellest Tehingupäevast, millal oleks toimunud Osakute väljalase, kui ei esineks käesolevas punktis 8
nimetatud alust. Tagastamisele kuuluvatelt summadelt intressi ei arvestata ega maksta.
Märkimisavalduse esitamise ajahetkel AS`s Swedbank arvelduskonto ja väärtpaberikonto
mitteomamisel, avab Märkimisavalduse esitaja nimetatud konto hiljemalt viis (5) pangapäeva enne
Fondi tingimustes sätestatud Tehingupäeva. Kui eelnimetatud väärtpaberikontot ei ole ettenähtud
tähtajaks avatud, lükkub Tehingupäev edasi järgmisse Kvartalisse.

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

/Ees- ja perekonnanimi/ _____________ /allkiri/ ______________ /kuupäev/ ______________

Käesolev Märkimisavaldus on lepingulise investeerimisfondi KRR Income Fund tingimuste lahutamatu
lisadokument.

