PROHLÁŠENÍ PODÍLNÍKA O SKUTEČNÉM MAJITELI

V:2018/02

Níže jmenovaný Podílník tímto prohlašuje pro účely Smlouvy o vydání a odkupu podílových listů (dále jen „Smlouva“) mezi ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem
Antala Staška 2027/79, Krč, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18374, a Podílníkem,
že skutečným majitelem1 Podílníka je/jsou níže jmenovaná/é osoba/y. Podílník se zavazuje oznámit případné změny v tomto prohlášení, pokud nastanou v době trvání Smlouvy.

PODÍLNÍK – IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
OBCHODNÍ FIRMA NEBO NÁZEV

IČO (VARIABILNÍ SYMBOL)

TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SÍDLO – ULICE / ČÍSLO POPISNÉ / ORIENTAČNÍ / PSČ / MĚSTO / STÁT

JMÉNEM PODÍLNÍKA JEDNÁ OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE
(pokud ANO, zástupce je povinen vyplnit formulář „Dispoziční práva k podílovým listům“)

ANO

NE

SKUTEČNÝ MAJITEL PODÍLNÍKA:
1. PODÍLNÍK - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
PŘÍJMENÍ a KŘESTNÍ JMÉNO

DATUM NAROZENÍ

TRVALÉ BYDLIŠTĚ - ULICE / ČÍSLO POPISNÉ/ORIENTAČNÍ / PSČ / MĚSTO / STÁT

2. PODÍLNÍK - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
PŘÍJMENÍ a KŘESTNÍ JMÉNO

DATUM NAROZENÍ

TRVALÉ BYDLIŠTĚ - ULICE / ČÍSLO POPISNÉ/ORIENTAČNÍ / PSČ / MĚSTO / STÁT

3. PODÍLNÍK - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
PŘÍJMENÍ a KŘESTNÍ JMÉNO

DATUM NAROZENÍ

TRVALÉ BYDLIŠTĚ - ULICE / ČÍSLO POPISNÉ/ORIENTAČNÍ / PSČ / MĚSTO / STÁT

Podílník prohlašuje, že výše uvedená/é osoba/y není/nejsou tzv. politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPROSTŘEDKOVATELE
JMÉNO / OBCHODNÍ FIRMA NEBO NÁZEV (povinný údaj)

TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SÍDLO (povinný údaj)

KÓD SÍTĚ

E-MAIL

KÓD ZPROSTŘEDKOVATELE

RODNÉ ČÍSLO / IČO (povinný údaj)

ČÍSLO MOBILNÍHO TELEFONU

Zprostředkovatel podpisem potvrzuje, že ověřil údaje a podpisy uvedené v tomto prohlášení, PODPIS ZPROSTŘEDKOVATELE
příp. v dalších souvisejících dokumentech a shodu podoby s vyobrazením v průkazu
totožnosti v přítomnosti Podílníka/jeho oprávněného zástupce.

PODPIS PODÍLNÍKA

DATUM A MÍSTO PODPISU

1

Skutečným majitelem se ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,
rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním
uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je
a) u obchodní korporace fyzická osoba,
1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo
nelze-li jej určit podle bodu 1 až 3,
b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího
postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,
1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo
nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,
c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické
osoby, která je v postavení
1. zakladatele,
2. svěřenského správce,
3. obmyšleného,
4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a
5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

Vyplněný formulář odevzdejte prosím Zprostředkovateli nebo ho zašlete na adresu:
ZFP Investments, investiční společnost, a. s., Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, tel.: +420 241 412 221, www.zfpinvest.com

