Nyilatkozat
Alulírott,

_________________________________________________________

(születési név:

_________________________________________________________,

anyja neve:

_________________________________________________________,

születési hely, idő:

_________________________________________________________,

lakcím:

_________________________________________________________,

adóazonosító jel:

_________________________________________________________) /

(székhely:

_________________________________________________________,

nyilvántartja

a

________________________

Törvényszék

Cégbírósága

a

________________________ cégjegyzékszámon,
képviseletében (név és titulus): ___________________________________________________,
adószám: _________________________________________________________)
mint az EURÓPA Ingatlanbefektetési Alap (székhely: 1011 Budapest, Fő utca 14., lajstromszám:
1212-14, a továbbiakban: EURÓPA Ingatlanbefektetési Alap) Befektetője a mai napon az alábbi
nyilatkozatot teszem:
Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy az EURÓPA Ingatlanbefektetési Alap 2012.
október 08. napjával nyíltvégű befektetési alappá alakul át.
Kijelentem, hogy az EURÓPA Ingatlanbefektetési Alap 2012. június 21. napján kelt, az EURÓPA
Ingatlanbefektetési Alap átalakulási tájékoztatóját és egyben a 2012. október 08. napi
nyíltvégűvé átalakulás utáni nyilvános tájékoztatóját magában foglaló Tájékoztató és Kezelési
Szabályzatát megismertem, annak rendelkezéseit magamra nézve kifejezetten elfogadom. Így
különösen kijelentem, hogy tudomással bírok az 2012. október 08. napi nyíltvégűvé átalakulás
feltételeiről, módjáról (Tájékoztató VIII. fejezet, Kezelési Szabályzat I.6.2. és I.6.3. pontja).
Kijelentem, hogy a tulajdonomban lévő, az EURÓPA Ingatlanbefektetési Alapra kibocsátott
befektetési jegyek közül ________________________________ -nál mint értékpapírszámlavezetőnél
vezetett,
________________________
értékpapír-számlán
jóváírt
________________________.-Ft, azaz ________________________ forint névértékű
Befektetési Jegy tekintetében a befektetési jogviszonyt a nyíltvégűvé átalakulás napjára, azaz
2012. október 08. napjára meg kívánom szüntetni.
Tudomással bírok arról, hogy 2012. augusztus 27. napjától (ezt a napot beleértve) 2012.
szeptember 27. napjáig (ezt a napot beleértve) benyújtott nyilatkozatom alapján – függetlenül a
nyilatkozat benyújtásának napjától – a befektetési jogviszony a fent megjelölt befektetési jegyek
tekintetében nyíltvégűvé átalakulás napján, azaz 2012. október 08. napján szűnik meg.
A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az értékpapír-számla
vezetőm a jelen nyilatkozatban foglaltakról, így különösen az érintett befektetési jegyek
mennyiségéről az EURÓPA Befektetetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(mint az EURÓPA Ingatlanbefektetési Alap befektetési alapkezelője) 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 időpontjától kezdve fedezetbe
vételre kerüljenek.
________________________, 2012. ________________________

________________________

Előttünk mint tanúk előtt:
Tanú 1.

Tanú 2.

Név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:
Aláírás:
Alulírott,

_________________________________________________________

_________________________________________________________,
________________________
cégjegyzékszámon,

Törvényszék

Cégbírósága

képviseletében

a

(székhely:

nyilvántartja

a

________________________

(név

és

titulus):

_________________________________________________________) kijelentjük, hogy a jelen
nyilatkozatot a mai napon átvettük és igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatot a fent megjelölt
személy beazonosítást követően előttünk, írta alá.
________________________, 2012. ________________________

________________________
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