Nyilatkozat
Alulírott, _____________________________________________ (születési név: ______________________________________,
anyja neve: _______________________________, születési hely, idı: ______________________________________________,
lakcím: _________________________________________________, adóazonosító jel: ________________________________) /
(székhely: ___________________________________________________, nyilvántartja a ________________________________
Törvényszék Cégbírósága a _____________________________________ cégjegyzékszámon, képviseletében (név és titulus):
________________________________________________________________, adószám: ________________________________)
mint a Raiffeisen Ingatlan Alap (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., lajstromszám: 1212-13, a továbbiakban:
Alap) Befektetıje a mai napon az alábbi nyilatkozatot teszem:
Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy az Alap 2013. április 02. napjával nyílt végő befektetési alappá alakul át.
Kijelentem, hogy az Alap 2013. február 11. napján kelt, az Alap átalakulási tájékoztatóját és egyben a 2013. április 02.
napi nyílt végővé átalakulás utáni nyilvános tájékoztatóját magában foglaló Tájékoztató és Kezelési Szabályzatát
megismertem, annak rendelkezéseit magamra nézve kifejezetten elfogadom. Így különösen kijelentem, hogy tudomással
bírok a 2013. április 02. napi nyílt végővé átalakulás feltételeirıl, módjáról.
Kijelentem, hogy a tulajdonomban lévı,
az

Alapra

kibocsátott

„A”

sorozatú

befektetési

jegyek

közül

________________________________________________________________-nál mint értékpapír-számlavezetınél vezetett,
__________________________________________ értékpapír-számlán jóváírt _______________________________ darab,
azaz _______________________________________________________ darab befektetési jegy,
az

Alapra

kibocsátott

„B”

sorozatú

befektetési

jegyek

közül

________________________________________________________________-nál mint értékpapír-számlavezetınél vezetett,
__________________________________________ értékpapír-számlán jóváírt _______________________________ darab,
azaz _______________________________________________________ darab befektetési jegy,

az

Alapra

kibocsátott

„C”

sorozatú

befektetési

jegyek

közül

________________________________________________________________-nál mint értékpapír-számlavezetınél vezetett,
__________________________________________ értékpapír-számlán jóváírt _______________________________ darab,
azaz _______________________________________________________ darab befektetési jegy,

az

Alapra

kibocsátott

„D”

sorozatú

befektetési

jegyek

közül

________________________________________________________________-nál mint értékpapír-számlavezetınél vezetett,
__________________________________________ értékpapír-számlán jóváírt _______________________________ darab,
azaz _______________________________________________________ darab befektetési jegy
(továbbiakban: Befektetési Jegyek) tekintetében a befektetési jogviszonyt a nyílt végővé átalakulás napjára, azaz 2013.
április 02. napjára meg kívánom szüntetni.
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Tudomással bírok arról, hogy 2013. február 22. napjától (ezt a napot beleértve) 2013. március 22. napjáig (ezt a napot
beleértve) benyújtott nyilatkozatom alapján – függetlenül a nyilatkozat benyújtásának napjától – a befektetési jogviszony a
fent megjelölt Befektetési Jegyek tekintetében a nyílt végővé átalakulás napján, azaz 2013. április 02. napján szőnik meg.
A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az értékpapír-számla vezetım a jelen nyilatkozatban
foglaltakról, így különösen az érintett befektetési jegyek mennyiségérıl/darabszámáról a Raiffeisen Befektetetési
Alapkezelı zártkörően mőködı részvénytársaság (mint az Alap alapkezelıje) részére adatot szolgáltasson és az
elszámoláshoz szükséges lépéseket megtegye, ideértve a nyilatkozatban megjelölt Befektetési Jegyek KELER Zrt.-hez való
transzferálását is.
A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a jelen nyilatkozatban megjelölt Befektetési Jegyek a
jelen nyilatkozat megtételének idıpontjától kezdve fedezetbe vételre kerüljenek.

Kelt: _____________________________, 2013. ____________

Aláírás:______________________________________________

Alulírott,

_____________________________________

(székhely:

____________________________________________,

nyilvántartja a Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága a _____________________________ cégjegyzékszámon) képviseletében
(név és titulus: _____________________________________________________________________________________________)
eljáró személyek kijelentjük, hogy a jelen nyilatkozatot a mai napon átvettük és igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatot a fent
megjelölt személy beazonosítást követıen elıttünk sajátkezőleg írta alá.

Kelt:_____________________________, 2013. ____________

Aláírás: ______________________________________________

2

