Výpověď Smlouvy
Investor tímto podává TESLA investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Konviktská 291/24, PSČ 110 00, IČ: 276 47 188, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11488 (dále jen „Společnost“) výpověď Smlouvy v souladu se Smlouvou a VOP.

I. Identifikace Investora a/nebo zástupce Investora
Fyzická osoba: Jméno, příjmení
(+ obchodní firma / název a IČO u FO podnikající – oddělte lomítkem)
Právnická osoba: obchodní firma nebo název

Identifikační číslo
(číslo smlouvy)

Fyzická osoba: Rodné číslo
(dat. nar., nebylo-li r. č. přiděleno)
Právnická osoba: IČO

Fyzická osoba: Trvalý pobyt / jiný pobyt u cizinců: ulice a č. popisné / č. orientační (+ místo podnikání u FO podnikající – oddělte lomítkem)
Právnická osoba: Sídlo: ulice a č. popisné / č. orientační

PSČ

Obec a stát

Korespondenční adresa (pokud je odlišná od adresy pobytu / místa podnikání), ulice a č. popisné / č. orientační, obec, PSČ

Osoba jednající za investora (zmocněnec / zákonný zástupce / opatrovník / statutární orgán)
Jméno, příjmení

Rodné číslo (dat. nar., nebylo-li r. č. přiděleno)

Trvalý pobyt / jiný pobyt u cizinců: ulice a č. popisné / č. orientační

PSČ

Obec a stát

Jednání na základě

(dále jen „Investor“)

II. Výpověď Smlouvy
Investor tímto podává Společnosti výpověď Smlouvy v souladu se Smlouvou a VOP.
Vlastní-li Investor ke dni podání této výpovědi Podílové listy, zavazuje se podat Pokyn k odkupu Podílových listů nebo Pokyn k převodu Podílových listů evidovaných
na majetkovém účtu Investora na základě zanikající Smlouvy nejpozději společně s touto výpovědí Smlouvy.
Výpověď nabývá účinnosti dnem jejího doručení Společnosti, nejdříve však dnem, k němuž budou odkoupeny všechny Podílové listy Investora dle podmínek stanovených
ve statutu Fondu a VOP.

III. Závěrečná ustanovení
1. Výpověď Smlouvy se řídí Smlouvou a VOP.
2. Pojmy uvozené ve výpovědi Smlouvy velkým písmenem mají význam, uvedený ve VOP.
3. Společnost si vyhrazuje právo telefonického ověření této výpovědi Smlouvy.
4. Investor prohlašuje, že údaje uvedené ve výpovědi Smlouvy jsou správné a úplné.

Místo podpisu

TESLA investiční společnost, a.s.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1 – Staré Město

Datum podpisu

IČO: 276 47 188
č. účtu fondu Realita:
626111626/0300

Podpis Investora nebo zástupce Investora

Tel:
+420 222 204 444
1/2 info@teslainvest.cz
E-mail:

teslainvest.cz

