Pokyn k úpisu
INVESTOR (dále jen „Investor“)
Název / Jméno (titul)

IýO / Rý / NID / Datum narození

Telefon

E-mailová adresa pro komunikaci

Adresa trvalého bydlištČ
Ulice

ýíslo popisné

ýíslo orientaþní

PSý

MČsto

Stát

POKYN K ÚPISU INVESTIýNÍHO NÁSTROJE (dále jen „IN“)
Emitent IN (dále jen „Emitent“)
Název / Investiþní fond (podfond / podílový fond)

(zvol fond)
Sídlo

IýO

Upisované IN
ISIN (jiné oznaþení IN)

Název emise IN (Emitent IN)

Výše investice (emisní kurz IN)

MČna

Kč

Vstupní poplatek
Sazba %

Výše vstupního poplatku

MČna

Kč
Platební údaje pro úhradu emisního kurzu IN
ýíslo úþtu / Kód banky

Splatná þástka

MČna

Variabilní symbol

Kč
Název banky

Majetkový úþet
Identi¿kátor upisovatele nebo majitele úþtu zákazníkĤ (IýO, Rý, NID)

Typ úþtu (11, 21, 31, 35)

ýíslo majetkového úþtu

Obchodní ¿rma úþastníka CDCP

Investor þiní tímto pokynem Emitentovi neodvolatelný návrh na uzavĜení smlouvy o investici, jejímž pĜedmČtem je úpis a vydání shora speci¿kovaných IN – cenných papírĤ kolektivního investování emitovaných k Investiþnímu fondu (dále jen
„Smlouva o investici“). PĜedmČtem Smlouvy o investici je úpis a vydání IN proti úhradČ emisního kurzu ve výši Investice. Smlouva o investici je ĜádnČ uzavĜena zasláním potvrzení o pĜijetí pokynu ze strany Emitenta uþinČným prostĜednictvím
AVANT investiþní spoleþnosti, a.s. (dále jen „AVANT IS“). Potvrzení o pĜijetí tohoto pokynu je zasláno výluþnČ elektronicky na shora uvedenou emailovou adresu pro komunikaci. Samotné pĜevzetí pokynu ze strany Emitenta, AVANT IS nebo osobou
povČĜenou tČmito osobami anebo úhrada Investice neznamenají samy o sobČ uzavĜení Smlouvy o investici, nedohodnou-li se Investor a Emitent písemnČ jinak.
Investor bere na vČdomí, že souþástí tohoto pokynu jsou podmínky pro pĜijetí a vypoĜádání pokynu (dále jen „Smluvní podmínky“), jejichž splnČní je nezbytnou podmínkou pro návrh na uzavĜení Smlouvy o investici ze strany Emitenta a v pĜípadČ
uzavĜení Smlouvy o investici jsou Smluvní podmínky nedílnou souþástí obsahu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o investici a Investor se zavazuje Smluvními podmínkami bezvýhradnČ Ĝídit.
Vydání IN na základČ uzavĜené Smlouvy o investici bude realizováno po úhradČ emisního kurzu a vstupního poplatku dle Smluvních podmínek a v souladu se stanovami Emitenta (s výjimkou podílových fondĤ), statutem Investiþního fondu a pĜípadnými všeobecnými smluvními podmínkami vydanými pro Investiþní fond nebo skupinu investiþních fondĤ administrátorem (Smlouva o investici, stanovy Emitenta, statut Investiþního fondu a všeobecné smluvní podmínky, jsou-li vyhotovovány,
dále spoleþnČ jen „Smluvní dokumentace“). Podmínky pro vydání IN se Ĝídí znČním Smluvní dokumentace úþinným ke dni doruþení tohoto pokynu. Podmínky pro uplatnČní práv z IN po jeho vydání se Ĝídí znČním Smluvní dokumentace úþinným
ke dni uplatnČní práva, nestanoví-li Smluvní dokumentace jinak.

VČnujte prosím zvýšenou pozornost níže uvedeným pokynĤm, jejichž dodržení je nutnou podmínkou pro klasi¿kaci investora (hodící se oznaþte):
V pĜípadČ, že patĜím mezi investory dle § 272 odst. 1 písm. i) nebo h) zákona þ. 240/2013 Sb., o investiþních spoleþnostech a investiþních fondech, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „ZISIF“), tj. zejména jsem fyzickou nebo právnickou
osobou, která není profesionálním subjektem pĤsobícím na ¿nanþním trhu, podepsal jsem ĜádnČ þestné prohlášení kvali¿kovaného investora, které je samostatnou þástí tohoto pokynu (dále jen „Prohlášení kvali¿kovaného investora“)
a souþasnČ prohlašuji, že jsem obdržel v dostateþné dobČ pĜed podáním pokynu sdČlení klíþových informací vydané pro IN dle NaĜízení Evropského parlamentu a Rady þ. 1286/2014 (dále jen „KID“) a seznámil se s jeho obsahem.

K pokynu je (mĤže být) nutné pĜiložit následující dokumenty (vzory jsou dostupné na www.avantfunds.cz anebo Vám je poskytne zástupce AVANT IS nebo distributora):
V pĜípadČ, že se jedná o mou první investici do investiþního fondu, jehož obhospodaĜovatelem je AVANT IS, pĜikládám k pokynu ve smyslu zákona þ. 253/2008 Sb., o nČkterých opatĜeních proti legalizaci výnosĤ z trestné þinnosti a ¿nancování terorismu, (dále jen „AMLZ“) ĜádnČ vyplnČný a podepsaný identi¿kaþní a kontrolní dotazník (dále jen „Identi¿kaþní dotazník“) .
V pĜípadČ, že je výše mé Investice nižší než ekvivalent 125.000 EUR, pĜikládám k pokynu ĜádnČ vyplnČný a podepsaný dotazník pro vyhodnocení vhodnosti a pĜimČĜenosti investice (dále jen „Investiþní dotazník“).
V pĜípadČ, že nejsem daĖovým rezidentem ýeské republiky, pĜikládám k pokynu ĜádnČ vyplnČné a podepsané þestné prohlášení o daĖové rezidenci (dále jen „Prohlášení o daĖové rezidenci“).
V pĜípadČ, že jsem pĜi podání pokynu zastoupen, pĜikládám k pokynu plnou moc opatĜenou úĜednČ ovČĜeným podpisem (dále jen „Plná moc“).
V pĜípadČ, že jsou k realizaci Investice použity prostĜedky ze spoleþného jmČní manželĤ, prohlašuji a podpisem pokynu potvrzuji, že objem Investice nepĜesahuje míru pĜimČĜenou majetkovým pomČrĤm manželĤ, v opaþném pĜípadČ
pĜikládám k pokynu ĜádnČ vyplnČný a podepsaný souhlas manžela/ky s uzavĜením Smlouvy o investici (dále jen „Souhlas manžela/ky“).
Datum

Místo

Prohlášení kvali¿kovaného Investora

Podpis Investora

uþinČné v souladu s § 272 odst. 4 ZISIF pĜed uskuteþnČním investice do Investiþního fondu jako nezbytná podmínka pro tuto Investici.
Jako Investor, který má zájem investovat ¿nanþní prostĜedky do Investiþního fondu úpisem IN, prohlašuji, že jsem byl informován o odlišnostech v regulaci fondĤ kvali¿kovaných investorĤ a upozornČn na rizika spojená s investiþní politikou Investiþního fondu, a že jsem se ĜádnČ seznámil se všemi riziky spojenými s investováním do Investiþního fondu.
V pĜípadČ, že nepatĜím do okruhu osob uvedených v § 272 odst. 1 písm. a) až g) ZISIF, prohlašuji, že jsem si vČdom rizik spojených s investováním do tohoto Investiþního fondu.
Dále beru na vČdomí, že v pĜípadČ, že nemám dostateþné zkušenosti s investováním do majetku, na který se zamČĜuje investiþní politika Investiþního fondu podle statutu Investiþního
fondu, nemusí pro mČ být Investice do Investiþního fondu vhodná.
Datum
Místo

Podpis Investora

1.4.0-2020-02-25-KOMPLET

ýestné prohlášení
investora do fondu kvali¿kovaných investorĤ

V pĜípadČ, že není ovČĜena totožnost Investora, je nezbytné pĜiložit kopie dvou (2) dokladĤ totožnosti.
V pĜípadČ, že hodnota všech splacených investic Investora do investiþních fondĤ, jejichž obhospodaĜovatelem je AVANT IS, pĜesahuje ekvivalent 125.000 EUR, není vyplnČní Investiþního dotazníku vyžadováno.

AVANT investiþní spoleþnost, a.s.
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IýO: 275 90 241 • DIý: CZ 275 90 241; zapsáno v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040
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Pokyn k úpisu
Smluvní podmínky
Minimální objem Investice Investice podléhá požadavkĤm na minimální objem. Zákonný minimální objem Investice je stanoven § 272 ZISIF. Ve Smluvní dokumentaci, zpravidla ve statutu Investiþního fondu, mĤže být stanoven vyšší než zákonný
limit na minimální objem Investice. V pĜípadČ, že výše Investice dle tohoto pokynu nedosahuje minimálního objemu stanoveného § 272 ZISIF anebo limitem dle Smluvní dokumentace, Emitent pokyn odmítne.
Rozhodný den vypoĜádání Datum, ke kterému je stanoven emisní kurz IN pro úþely urþení poþtu upsaných IN na základČ Smlouvy o investici (dále jen „Rozhodný den vypoĜádání“) je de¿nován statutem Investiþního fondu, zpravidla jako
poslední den kalendáĜního mČsíce nebo þtvrtletí, ve kterém byla na úþet Investiþního fondu pĜipsána þástka Investice, resp. byl splacen emisní kurz na upisované IN. Poþínaje dnem následujícím po Rozhodném dni vypoĜádání se Investor prostĜednictvím zmČny aktuální hodnoty IN úþastní na výsledcích hospodaĜení Investiþního fondu, a to bez ohledu na datum skuteþného vydání upsaných IN na úþet Investora.
ZpĤsob úhrady emisního kurzu Není-li s Emitentem dohodnuto písemnČ jinak, lze úhradu emisního kurzu IN provést výluþnČ bezhotovostním pĜevodem na bankovní úþet Investiþního fondu uvedený v tomto pokynu. Platbu je nutné oznaþit
pĜíslušným variabilním symbolem uvedeným v tomto pokynu, kterým je zpravidla rodné þíslo Investora – fyzické osoby nebo IýO – Investora podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby.
Splatnost emisního kurzu Emisní kurz IN lze na úþet Investiþního fondu uhradit kdykoliv po podání tohoto pokynu nejpozdČji pak nejbližší Rozhodný den vypoĜádání následující po datu podání tohoto pokynu. O pĜipsání úhrady emisního kurzu
bude Investor vyrozumČn formou e-mailové zprávy. Není-li na základČ tohoto pokynu emisní kurz uhrazen ĜádnČ a vþas, bude tento pokyn odmítnut a byla-li již uzavĜena Smlouva o investici, ruší se tato Smlouva o investici od samého poþátku.
V pĜípadČ, že je splacená þást emisního kurzu vyšší než minimální objem investice, mĤže Emitent rozhodnout o þásteþném vypoĜádání pokynu a Smlouva o investici se ruší pouze ve vztahu k objemu nesplacené výše emisního kurzu.
Stanovení poþtu vydaných IN Poþet upsaných IN, které budou na základČ Smlouvy o investici vydány na jméno Investora, bude vypoþten po stanovení aktuální hodnoty IN k Rozhodnému dni vypoĜádání jako celoþíselná þást podílu þástky
Investice (resp. þástky došlé na úþet Investiþního fondu po odeþtení vstupního poplatku a pĜípadných dalších nákladĤ anebo srážek) a aktuální hodnoty IN k Rozhodnému dni vypoĜádání.
Vydání IN Upisované IN jsou zaknihovanými cennými papíry a Investorovi bude pĜíslušný poþet IN vydán na majetkový úþet vedený AVANT IS, není-li dále uvedeno jinak. O vydání IN bude Investor vyrozumČn formou e-mailové zprávy. V pĜípadČ
že jsou IN evidované na majetkových úþtech vedených spoleþností Centrální depozitáĜ cenných papíru, a.s., sídlem Rybná 14, Praha 1, IýO: 25081489 (dále jen „CDCP“), udČluje tímto Investor AVANT IS pokyn k vypoĜádání vydání IN na shora
uvedený majetkový úþet vedený v CDCP, neurþí-li Investor v konkrétním pĜípadČ jinak. V pĜípadČ, že je k vypoĜádání vydání IN na majetkový úþet vedený v CDCP nutný jakýkoliv úkon Investora, udČluje tímto Investor AVANT IS k provedení
takové úkonu plnou moc. Investor se souþasnČ zavazuje poskytnout k vypoĜádání vydání IN na majetkový úþet vedený v CDCP veškerou potĜebnou souþinnost. Všechny poplatky a náklady spojené evidencí IN na majetkovém úþtu vedeném
v CDCP nese Investor, pokud z podmínek evidence IN Emitenta nevyplývá jinak.
Vrácení penČžních prostĜedkĤ V pĜípadČ odmítnutí tohoto pokynu nebo po zrušení Smlouvy o investici budou penČžní prostĜedky poukázané na úþet Investiþního fondu na úhradu emisního kurzu IN v plné výši vráceny na úþet, ze kterého byly
zaslány. PĜípadné pĜeplatky budou vypoĜádány obdobným zpĤsobem, neurþí-li Smluvní dokumentace, že jsou pĜíjmem Investiþního fondu.
UjištČní Investora Investor bere podáním tohoto pokynu na vČdomí, že:
a) podmínkou uzavĜení Smlouvy o investici mĤže být dle okolností pĜedložení Prohlášení kvali¿kovaného investora, Identi¿kaþního dotazníku, Investiþního dotazníku, Prohlášení o daĖové rezidenci, Plné moci anebo Souhlasu manžela/ky;
b) k IN není vyhotoven prospekt ani jiný srovnatelný dokument schválený ýeskou národní bankou a veškeré informace o Investiþním fondu a IN jsou obsaženy ve Smluvní dokumentaci a informaþních a marketingových materiálech (napĜ. výroþní
zpráva, resp. memorandum pro investory) vyhotovených nebo schválených Emitentem, resp. AVANT IS pro úþely nabízení IN (dále jen „Obchodní dokumentace“);
c) Smluvní dokumentace, Obchodní dokumentace ani rizikovČ-výnosové parametry IN nepodléhají souhlasu ýeské národní banky nebo jiného orgánu dohledu nad ¿nanþním trhem;
d) Emitent ani AVANT IS nenesou odpovČdnost za investiþní rozhodnutí Investora ohlednČ IN uþinČná na základČ informací poskytnutých byĢ v dobré víĜe jakoukoliv tĜetí osobou;
e) Emitent ani AVANT IS nemohou jakkoliv garantovat, že bude v budoucnu dosaženo investiþních cílĤ vymezených ve statutu Investiþního fondu;
f) na uzavĜení Smlouvy o investici není právní nárok a Emitent je oprávnČn tento pokyn, resp. uzavĜení Smlouvy o investici odmítnout, a to i bez udání dĤvodu;
g) Smlouva o investici je ĜádnČ uzavĜena potvrzením pĜijetí tohoto pokynu ze strany Emitenta, které bude uþinČno v elektronické podobČ na e-mailovou adresu, kterou uvedl v tomto pokynu;
h) IN nelze vydat, pokud nebyl vþas a v plné výši uhrazen emisní kurz upisovaných IN a pĜípadný vstupní poplatek, je-li uplatĖován;
i) stanovení aktuální hodnoty IN k Rozhodnému dni vypoĜádání a vydání IN Investorovi mĤže být z provozních dĤvodĤ realizováno ve znaþném þasovém odstupu od Rozhodného dne vypoĜádání;
j) investice do IN je spojena se znaþnými riziky vþetnČ rizika úplné ztráty hodnoty Investice a hodnota IN mĤže po dobu, po kterou budou Investorem drženy, opakovanČ stoupat i klesat;
k) s IN není spojeno hlasovací právo na valné hromadČ ani jiné právo, které by Investorovi poskytovalo pĜíležitost podílet se na Ĝízení Emitenta, s výjimkou pĜípadĤ, kdy je s IN hlasovací právo doþasnČ spojeno na základČ ustanovení právního
pĜedpisu nebo Smluvní dokumentace;
l) s IN je spojeno jejich právo na odkup na úþet Investiþního fondu, pĜiþemž podmínky uplatnČní tohoto práva se Ĝídí Smluvní dokumentací a pĜíslušnými právními pĜedpisy;
m) stanoví-li tak Smluvní dokumentace anebo pĜíslušné právní pĜedpisy, mohou být IN na základČ rozhodnutí Emitenta od Investora pĜedþasnČ odkoupeny i bez jeho souhlasu;
n) v pĜípadČ, že nedodrží povinnosti vyplývající pro investory do IN ze Smluvní dokumentace, nebude mu moci být Emitentem ani AVANT IS nebo jinými osobami, které budou pro Investiþní fond vykonávat þinnosti obhospodaĜovatele anebo
administrátora, nahrazena jakákoliv škoda vzniklá v dĤsledku nedodržení takové povinnosti;
o) Smluvní dokumentace, vþetnČ obsahu nČkterých práv spojených s IN a postupu pro jejich uplatnČní, mĤže být za podmínek uvedených v právních pĜedpisech nebo Smluvní dokumentaci v prĤbČhu trvání investice zmČnČna, a to i bez souhlasu
Investora;
p) AVANT IS je povinna pro úþely identi¿kace a kontroly dle AMLZ a pro úþely výkonu dalších þinností v rámci obhospodaĜování a administrace investiþních fondĤ zjišĢovat a zpracovávat údaje o investorech a dalších osobách, vþetnČ osobních
údajĤ, pĜiþemž podrobné informace o zpracování osobních údajĤ investorĤ a souvisejících právech jsou uvedeny na internetových stránkách www.avantfunds.cz v dokumentu GDPR – Zpracování osobních údajĤ ve spoleþnosti AVANT investiþní spoleþnost, a.s.
Prohlášení Investora Investor tímto prohlašuje, že:
a) má právo uzavĜít Smlouvu o investici, která bude pĜedstavovat jeho platný a vymahatelný závazek a pro platné a úþinné uzavĜení Smlouvy o investici není ve vztahu k jeho osobČ nutný souhlas jakékoli další osoby anebo orgánu veĜejné moci;
b) uzavĜením Smlouvy o investici a následnou realizací Investice nedoje k porušení právního pĜedpisu, rozhodnutí orgánu veĜejné moci nebo jakéhokoliv závazku, kterým je Investor vázán;
c) informace, které Emitentovi a AVANT IS pro úþely sjednání Smlouvy o investici poskytl, jsou pravdivé a úplné;
d) prostĜedky využité k realizaci Investice nepocházejí z trestné þinnosti;
e) mČl pĜíležitost se pĜed podáním pokynu ĜádnČ seznámit se Smluvní dokumentací, popĜ. Obchodní dokumentací, a že tak v rozsahu dle svého uvážení uþinil;
f) se dostateþnČ seznámil s právy a povinnostmi spojenými s IN, zejména s pravidly pro distribuci výkonnosti Investiþního fondu mezi rĤzné druhy investiþních nástrojĤ vydávaných k Investiþnímu fondu;
g) se dostateþnČ seznámil s riziky spojenými s investicí do IN, tato rizika zodpovČdnČ zvážil a pĜeje si do IN investovat;
h) se stane výluþným, skuteþným a koneþným vlastníkem všech upsaných IN;
i) rozhodnutí investovat do IN bylo uþinČno na základČ informací ve Smluvní dokumentaci, popĜ. Obchodní dokumentaci a Investor se pĜi svém rozhodnutí nespoléhal na neovČĜené informace o Investiþním fondu a IN poskytnutých mu jakoukoliv
osobou odlišnou od Emitenta, resp. AVANT IS;
j) souhlasí s poskytnutím svých osobních údajĤ a jejich následným zpracováním pro úþely identi¿kace a kontroly dle AMLZ a pro úþely výkonu dalších þinností AVANT IS v rámci obhospodaĜování a administrace investiþních fondĤ;
k) souhlasí s tím, že všechny informace týkající se tohoto pokynu a Investice, vþetnČ informací o uzavĜení Smlouvy o investici, o pĜipsání Investice, o vydání IN, anebo o vývoji hodnoty IN mu budou poskytovány prostĜednictvím Emitenta, resp.
AVANT IS nebo jiné osoby, která bude vykonávat þinnosti administrátora ve smyslu ZISIF, v elektronické podobČ na e-mailovou adresu pro komunikaci.
Závazky Investora Investor se podáním tohoto pokynu zavazuje:
a) uhradit na základČ uzavĜení Smlouvy o investici ĜádnČ a vþas emisní kurz upisovaných IN a pĜípadný vstupní poplatek, je-li uplatĖován;
b) bezodkladnČ informovat AVANT IS nebo jinou osobu, která bude vykonávat þinnosti administrátora ve smyslu ZISIF, o zmČnČ v informacích poskytovaných pro úþely uzavĜení Smlouvy o investici, zejména pak o zmČnČ e-mailové adresy pro
komunikaci a informací uvádČných v Identi¿kaþním dotazníku anebo Prohlášení o daĖové rezidenci;
c) odškodnit Emitenta, AVANT IS nebo jiné osoby, které budou pro Investiþní fond vykonávat þinnosti obhospodaĜovatele anebo administrátora ve smyslu ZISIF, pokud kterékoliv z tČchto osob vznikne škoda v dĤsledku neplatnosti Smlouvy
o investici z dĤvodĤ na stranČ Investora, nepravdivosti prohlášení Investora ve SmlouvČ o investici anebo v dĤsledku porušení jiné povinnosti Investora vyplývající pro investory do IN z právních pĜedpisĤ anebo ze Smluvní dokumentace.
Rozhodné právo Tento pokyn a Smlouva o investici, je-li na základČ tohoto pokynu uzavĜena, se Ĝídí þeským právem.

Potvrzení pĜevzetí pokynu
Zástupce investiþního zprostĜedkovatele/AVANT IS (uvećte jméno spoleþnosti):
V

pĜevzal od Investora Pokyn
Dne

Jméno tiskacím písmem
Telefon

E-mail

Kód distributora

Podpis
zástupce investiþního zprostĜedkovatele/AVANT IS

Provedení identi¿kace a sepsání veĜejné listiny o identi¿kaci, spoleþnČ s dodáním fotokopie 2 dokladĤ totožnosti (notáĜ, kontaktní místo veĜejné správy)
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Identi¿kaþní a kontrolní dotazník
Fondu kvali¿kovaných investorĤ
Investor: fyzická osoba

Informace o Fondu
Název Povinné osoby

AVANT investiþní spoleþnost, a.s.
Název Fondu

IýO Fondu

Sídlo Fondu

Informace o Investorovi
Investor

/ ZmocnČnec

Jméno a pĜíjmení

Rodné þísloII

Místo a stát narození

Státní obþanství Investora

Pohlaví

Politicky exponovaná osobaIII
Ano

Ne

V pĜípadČ, že jste PEP, je nutné doložit pĤvod ¿nanþních prostĜedkĤ, které budou investovány do fondu (napĜ. doložení pracovního pomČru, daĖové pĜiznání, jiné)

Adresa trvalého pobytu Investora
Ulice

ýíslo popisné

ýíslo orientaþní

Obec

PSý

Stát

Ulice

ýíslo popisné

ýíslo orientaþní

Obec

PSý

Stát

Adresa jiného pobytu Investora (korespondenþní adresa)IV

Telefon

E-mail

Bankovní spojení Investora
ýíslo úþtu nebo IBAN

Název banky

DoplĖující údaje k bankovnímu spojení Investora (swift, bic, adresa banky, korespondentské banky)

Stát daĖové rezidence Investora (uvećte všechna daĖová rezidenství)
ýR Pokud jste souþasnČ daĖovým rezidentem jiného státu, vyplĖte prosím formuláĜ Prohlášení o daĖové rezidenci.
Jiné, uvećte:

VyplĖte prosím vždy formuláĜ Prohlášení o daĖové rezidenci.

Pokud jste daĖovým rezidentem Spojených státĤ amerických VyplĖte prosím formuláĜ W-9.

OvČĜení totožnosti Investora
Doklad totožnosti (typ a þíslo)

Platnost dokladu do

Orgán, který doklad vydal

Investorova þinnost / KontrolaV
ZamČstnanec

Obor

Oþekávané roþní pĜíjmy

Obor

Oþekávané roþní pĜíjmy

Podnikání
Informace o podnikatelské þinnosti Investora (obchodní ¿rma, IýO, místo a stát podnikání)

Jiná þinnost

Obor

Oþekávané roþní pĜíjmy

AVANT investiþní spoleþnost, a.s.
Rohanské nábĜeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8• Czech Republic; tel.: +420 267 997 769 • www.avantfunds.cz • info@avantfunds.cz
IýO: 275 90 241 • DIý: CZ 275 90 241; zapsáno v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040
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Identi¿kaþní a kontrolní dotazník
Fondu kvali¿kovaných investorĤ
Investor: fyzická osoba

Informace o obchodu a zdroji pĜíjmĤ Investora
Úþel obchodu nebo obchodního vztahu
Úpis / Nákup úþastnických cenných papírĤ

Jiný obchod (uvećte popis transakce)

Zdroj pĜíjmĤ Investora pro realizaci obchodního pĜípaduVI
Vlastní majetek / Úspory

Prodej nemovitosti

PĜíjmy z podnikání / zamČstnání

ÚvČr / ZápĤjþka

PĜíjmy z darĤ þi dČdictví

Jiné zdroje (prosím upĜesnČte)

Prohlášení Investora
1) Investor potvrzuje, že obsahu tohoto dotazníku porozumČl, vyplnil jej v souladu se svým nejlepším vČdomím a pĜi jakékoliv podstatné zmČnČ údajĤ uvedených v tomto dotazníku o této zmČnČ Povinnou osobu bez zbyteþného odkladu vyrozumí.
2) Investor prohlašuje, že v rámci obchodního vztahu s Povinnou osobu nejedná ani zþásti na cizí úþet a je koneþným pĜíjemcem veškerých plnČní vyplývajících z tohoto obchodního vztahu. Pokud Investor jedná v rámci obchodního vztahu
s Povinnou osobu byĢ z þásti na cizí úþet, prohlašuje, že informace o osobČ/osobách, která/é je/jsou koneþným pĜíjemcem plnČní z tohoto obchodního vztahu, byla Povinné osobČ poskytnuta v pravdivé, úplné a nezkreslené podobČ.
3) Investor bere na vČdomí, že všechny výše uvedené informace v dotazníku slouží Povinné osobČ k identi¿kaci a kontrole Investora podle zákona þ. 253/2008 Sb., o nČkterých opatĜeních proti legalizaci výnosĤ z trestné þinnosti a ¿nancování
terorismu, v platném znČní, a že neodpoví-li na nČkterou z otázek nebo odpoví-li na nČkterou z otázek nepravdivČ nebo neúplnČ, je Povinná osoba oprávnČna odmítnout s Investorem uskuteþnit obchod nebo vstoupit do obchodního vztahu.
4) Investor bere na vČdomí, že Povinná osoba je v rámci identi¿kace a kontroly Investora podle zákona þ. 253/2008 Sb., o nČkterých opatĜeních proti legalizaci výnosĤ z trestné þinnosti a ¿nancování terorismu, v platném znČní, oprávnČna požadovat
od Investora kdykoliv aktualizaci, doplnČní nebo prokázání informací uvedených v dotazníku, a nesplní-li Investor výše uvedený požadavek ani pĜes opakovanou výzvu Povinné osoby, je Povinná osoba oprávnČna ukonþit s Investorem obchodní vztah.
5) Investor se zavazuje oznámit Povinné osobČ, pokud má být pĜedmČt obchodního pĜípadu nebo pĜípadný výnos z obchodního pĜípadu jakýmkoliv zpĤsobem pĜeveden nebo poskytnut obþanu nebo rezidentu Spojených státĤ amerických nebo
na území Spojených státĤ amerických.
6) Investor bere na vČdomí zpracování osobních údajĤ Povinnou osobou pro úþely zákona þ. 253/2008 Sb., o nČkterých opatĜeních proti legalizaci výnosĤ z trestné þinnosti a ¿nancování terorismu, v souladu s ustanoveními zákona þ. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajĤ. Podrobné informace o zpracování osobních údajĤ InvestorĤ a souvisejících právech jsou uvedeny na internetových stránkách www.avantfunds.cz, konkr. v dokumentu GDPR – Zpracování osobních údajĤ
ve spoleþnosti AVANT investiþní spoleþnost, a.s.
7) Investor svým podpisem prohlašuje, že zdroj ¿nanþních prostĜedkĤ nepochází z trestné þinnosti v souladu se zákonem þ. 253/2008 Sb., o nČkterých opatĜeních proti legalizaci výnosĤ z trestné þinnosti a ¿nancování terorismu.
8) Investor prohlašuje, že v dotazníku jím uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a nezkreslené. Investor bere na vČdomí, že odpovídá za škodu zpĤsobenou nepravdivým nebo neúplným vyplnČním dotazníku anebo porušením závazku informovat
Povinnou osobu.
9) Investor bere na vČdomí, že nesplnČní výše uvedených povinnosti anebo povinností vyplývajících z právních pĜedpisĤ upravujících identi¿kaci a kontrolu Investora, mĤže zpĤsobit plné nebo þásteþné odmítnutí nebo pozdržení výplaty plnČní
z obchodního vztahu anebo ukonþení obchodního vztahu a že veškerá škoda, která takto Investorovi vznikne nebo mĤže vzniknout, nemĤže být vĤþi Povinné osobČ anebo osobách, pro které Povinná osoba vykonává þinnost obhospodaĜovatele anebo administrátora, uplatĖována k náhradČ.
Datum

Místo

Podpis Investora

Procedura ovČĜení totožnosti Investora
Zástupce investiþního zprostĜedkovatele/AVANT IS (uvećte jméno spoleþnosti):
V

ovČĜil osobnČ totožnost Investora
Dne

Jméno tiskacím písmem
Telefon

E-mail

Kód distributora

Podpis ovČĜující osoby – zástupce
investiþního zprostĜedkovatele/AVANT IS

Provedení identi¿kace a sepsání veĜejné listiny o identi¿kaci, spoleþnČ s dodáním fotokopie 2 dokladĤ totožnosti (notáĜ, kontaktní místo veĜejné správy)

VysvČtlivky
I.

Sjednává-li Investor obchod prostĜednictvím zástupce, je nezbytné vyplnit tento formuláĜ pro Investora i zástupce.

II.

Nebylo-li pĜidČleno rodné þíslo, uvećte prosím datum narození Investora.

III.

Politicky exponovanou osobou se rozumí:
a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veĜejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, pĜedseda vlády, vedoucí ústĜedního orgánu státní správy a jeho zástupce (námČstek, státní tajemník),
þlen parlamentu, þlen Ĝídícího orgánu politické strany, vedoucí pĜedstavitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justiþního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecnČ až na výjimky nelze
použít opravné prostĜedky, þlen bankovní rady centrální banky, vysoký dĤstojník ozbrojených sil nebo sboru, þlen nebo zástupce þlena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo
vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státČ, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
b) fyzická osoba, která je
1. osobou blízkou k osobČ uvedené v písmenu a),
2. spoleþníkem nebo skuteþným majitelem stejné právnické osoby, popĜípadČ svČĜenského fondu nebo jiného právního uspoĜádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobČ známo, že je
v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
3. skuteþným majitelem právnické osoby, popĜípadČ svČĜenského fondu nebo jiného právního uspoĜádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobČ známo, že byly vytvoĜeny ve prospČch osoby uvedené v písmenu a).

IV.

UvádČjte pouze v pĜípadČ, že se liší od adresy trvalého pobytu Investora

V.

Povinným údajem pouze pro Investory, kteĜí v rámci obchodu budou Fondu zasílat penČžní prostĜedky.

VI.

Povinným údajem pouze pro Investory, kteĜí v rámci obchodu budou Fondu zasílat penČžní prostĜedky.

ZKONTROLOVAT IDENTIFIKAČNÍ DOTAZNÍK

AVANT investiþní spoleþnost, a.s.
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Prohlášení o daĖové rezidenci
Investor: fyzická osoba

Informace o Administrátorovi
Fond

Administrátor

AVANT investiþní spoleþnost, a.s.
IýO

Sídlo

E-mail

275 90 241

Rohanské nábĜeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, CZ

info@avantfunds.cz

Informace o Investorovi
Jméno a pĜíjmení

Adresa trvalého pobytu
Ulice

ýíslo popisné

ýíslo orientaþní

Obec

PSý

Stát

Rodné þíslo / datum narození

Místo a stát narození

Prohlášení o daĖové rezidenci
Fyzická osoba je daĖovým rezidentem minimálnČ v jedné zemi a mĤže být daĖovým rezidentem ve více než jedné zemi. Prosím uvećte všechny zemČ, kde jste daĖovým rezidentem, a daĖová identi¿kaþní þísla (DIý) v takové zemi.
Jako Investor do Fondu tímto prohlašuji, že jsem daĖovým rezidentem níže uvedeného státu;
DaĖové identi¿kaþní þíslo (DIý)I

Stát daĖové rezidence

•
•
•
•
•
•

jsem skuteþným vlastníkem všech pĜíjmĤ, které mi budou jako investorovi plynout z Investice do Fondu;
skuteþným majitelem pĜíjmĤ plynoucích z investic do Fondu není osoba, která by mohla být považována za daĖového rezidenta Spojených státĤ amerických (v pĜípadČ, že ano, doložím souþasnČ s tímto prohlášením ĜádnČ vyplnČný formuláĜ W-9);
beru na vČdomí skuteþnost, že v pĜípadČ, že nedoložím ĜádnČ skuteþnosti rozhodné pro posouzení daĖovČ rezidence, mĤže mi být Administrátorem doþasnČ odepĜena výplata prostĜedkĤ plynoucích z Investice do Fondu anebo mĤže být
na vyplácené prostĜedky aplikována zvláštní sazba danČ;
beru na vČdomí, že v pĜípadČ, že mi bude Administrátorem doþasnČ odepĜena výplata prostĜedkĤ plynoucích z Investice do Fondu, nemám nárok na jakékoliv odškodnČní anebo kompenzaci, neboĢ takové prodlení bude z dĤvodu na mé stranČ;
beru na vČdomí, že v pĜípadČ, že mi bude Administrátorem doþasnČ odepĜena výplata prostĜedkĤ plynoucích z Investice do Fondu, mohou být k mé tíži úþtovány zvýšené náklady spojené se zdržením výplaty;
beru na vČdomí, že Administrátor zpracovává informace uvedené v tomto prohlášení pro úþely plnČní daĖových, úþetních a dalších oznamovacích povinností Fondu, resp. Administrátora. Více informací naleznete na www.avantfunds.cz.

Zavazuji se tímto bezpodmíneþnČ a neodvolatelnČ, že:
• v pĜípadČ jakékoliv budoucí zmČny, která by mČla vliv na pravdivost výše uvedených prohlášení, budu bezodkladnČ informovat Administrátora Fondu o veškerých takových zmČnách;
• v pĜípadČ, že dojde k porušení závazku dle pĜedchozí vČty, odškodním Fond, resp. Administrátora za veškerou škodu, která vznikla jako dĤsledek nepravdivosti výše uvedených prohlášení;
• na žádost Administrátora doložím dodateþnČ veškeré skuteþnosti, popĜ. pĜedložím potvrzení správních orgánĤ vyžadované pro posouzení mé daĖové rezidence.
Datum

Místo

Podpis Investora

VysvČtlivky
I.

DIý se rozumí DaĖové identi¿kaþní þíslo, nebo v pĜípadČ absence DIý, jeho funkþní ekvivalent. ýíslo DIý je jedineþnou kombinací písmen a þísel pĜidČlené jurisdikcí osobČ neb subjektu a souží k identi¿kaci osoby nebo subjektu pro úþely
správy daĖových zákonĤ.

ZKONTROLOVAT PROHLÁŠENÍ O DAŇOVÉ REZIDENCI

TISK A PODPIS

ODESLAT DO AVANT IS

AVANT investiþní spoleþnost, a.s.
Rohanské nábĜeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8• Czech Republic; tel.: +420 267 997 769 • www.avantfunds.cz • info@avantfunds.cz
IýO: 275 90 241 • DIý: CZ 275 90 241; zapsáno v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040
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