VZOR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY
AKCEPTAČNÍ FORMULÁŘ
Emitent: CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. /zkráceně CIF,a.s./ v likvidaci, IČ: 100 00 500, se
sídlem: Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ 141 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, v oddílu B., vložce 1254
K rukám Organizátora: FINANCE Zlín, a.s., IČ: 607 32 075, se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ
760 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 3778
Obchodník: Patria Direct, a.s., IČ: 26455064, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B., vložce 2583
Navrhovatel: Y.E.R.K. july s.r.o., IČ: 020 73 544, se sídlem Staré náměstí 225/27a, Přízřenice,
619 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C., vložce
80194
Zájemce:
…………………………………………………………………………………………...…………...…
Název a IČ Zájemce
…………………………………………………………………………………………...…………...…
Adresa sídla Zájemce
…………………………………………………………………………………………...…………...…
Jméno, příjmení, rodné číslo a funkce osoby oprávněné jednat jménem Zájemce
…………………………………………………………………………………………...…………...…
Tel. Zájemce, případně e-mailová adresa Zájemce (nutno vyplnit)
Já, shora uvedený Zájemce, přijímám Navrhovatelův veřejný návrh smlouvy o koupi akcií ze dne
1.10.2013 a prodávám tímto s protiplněním za jednu akcii ve výši 121 Kč Navrhovateli
……………………… ks kmenových nekótovaných akcií Emitenta v zaknihované podobě, znějící na
majitele, se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč, ISIN: CZ 0008028305
vedených na mém majetkovém účtu č.:



u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.1
…………………………………………………………………………………………...…………...…
Název a IČ obchodníka s cennými papíry, u kterého máte vedeny své akcie
Prohlašuji, že jsem majitelem shora uvedených akcií a že jsem oprávněn s nimi nakládat, že na
převáděných akciích neváznou jakákoliv práva třetích osob, zejména právo zástavní, či jiné právní a
faktické vady, a dále že od akcií nejsou oddělena žádná samostatně převoditelná práva.
Zároveň tímto zmocňuji Organizátora ke všem úkonům nezbytným k vypořádání smlouvy o koupi
akcií vzniklé na základě tohoto mého přijetí veřejného návrhu; zejména pak k zajištění převodu akcií
na majetkový účet Navrhovatele vedený u Organizátora v navazující evidenci Obchodníka a dále k
tomu, aby z protiplnění za akcie za mě uhradil transakční náklady podle veřejného návrhu tam
uvedeným osobám a zbytek protiplnění zaslal (zakroužkujte Vaši volbu):
a) na účet číslo ................................................................................................/...................................
b) poštovní poukázkou na mou adresu uvedenou výše
V……………………… dne ………………………
………………………………
Zájemce
(úředně ověřený podpis)
1

Vyplňte pouze v případě, že jste své akcie převedli do tzv. zařazené evidence k obchodníkovi s cennými papíry.
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