PRÁVNICKÁ OSOBA

ŽÁDOST
o výplatu hodnoty podílu v trustu založeného smlouvou
ze dne 4. 12. 2002 (dále jen "TRUST")
IČ
Obchodní firma
Ulice vč. čp.

Stát

Obec (vč. dodací pošty)

PSČ

Zastoupená
dále také "Oprávněný", žádá o výplatu hodnoty mého podílu na majetku TRUSTu. Výplatu hodnoty podílu žádáme provést
na bankovní účet číslo:
bankovní (sporožirový) účet číslo:

variabilní symbol:

kód banky:

specifický symbol:

swiftový kód*):

celý název a adresa pobočky banky:

údaje o majiteli účtu uvedené ve smlouvě uzavřené s příslušným bankovním ústavem (není nutno uvádět, jsou-li tyto údaje
totožné s údaji uvedenými v záhlaví žádosti):
název účtu:

adresa majitele účtu:

Výplatu žádáme provést (zakřížkujte pouze jednu z možností):
v amerických dolarech

v českých korunách

Souhlasíme, aby hodnota podílu byla snížena o náklady na zaslání této částky.
Ve smyslu zákonných úprav České republiky a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů číslo 2016/679 Evropského
parlamentu a Rady Evropské unie v platném znění souhlasí zástupce právnické osoby s tím, aby jím uvedené osobní údaje byly
zpracovávány Správcem TRUSTu resp. jím smluvně pověřeným zpracovatelem-právnickou osobou ČR. Souhlas je udělen za
účelem přípravy, realizace a vypořádání závazků plynoucích z této Žádosti. Bereme na vědomí, že správa TRUSTu a výplata
hodnoty podílu se řídí zahraničním právem. Prohlašujeme, že údaje Oprávněného uvedené v záhlaví Žádosti jsou totožné
s údaji vedenými v databázi Střediska cenných papírů, Česká republika, k datu vzniku TRUSTu, příp. v databázi Centrálního
depozitáře cenných papírů, a. s., Česká republika, k datu podání Žádosti. Prohlašujeme, že všechny námi uvedené údaje
a skutečnosti jsou úplné a pravdivé a odpovídají skutečnosti. Prohlašujeme, že jsme si vědomi toho, že nepravdivé, neúplné
či opravované údaje mohou mít za následek neuznání této Žádosti za platnou se všemi z toho plynoucími důsledky,
tj. zejména, že Správce TRUSTu není povinen vyplatit hodnotu podílu na základě Žádosti, kterou nepovažuje za platnou.
Prohlašujeme, že byla podána pouze jedna platná Žádost o výplatu hodnoty podílu v TRUSTu. Podpisem Žádosti o výplatu
dále stvrzujeme, že okamžikem výplaty hodnoty podílu v souladu s touto Žádostí:
zprošťujeme Správce TRUSTu všech povinností, které má Správce TRUSTu vůči Oprávněnému v souvislosti
s provedením výplaty;
b) vzdáváme se uplatnění všech žalob, nároků či řízení jakékoli povahy vedených na základě nebo v souvislosti
s provedením výplaty Oprávněnému na základě této Žádosti;
c) zbavujeme Správce TRUSTu odpovědnosti za náhradu škody do výše výplaty hodnoty podílu ve vztahu k jakýmkoli
nárokům, které může proti Správci vznést kterákoli třetí osoba v souvislosti s provedením výplaty.

a)

Prohlašujeme, že námi vlastněné akcie společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s., IČ 44269595, se sídlem Ohradní 65,
Praha 4, Česká republika, nejsou předmětem žádného soudního sporu.
V .................................................... dne ......................................

...............................................................................................
úředně ověřený podpis Oprávněného
*) Nutno uvést v případě bankovního spojení mimo ČR nebo SR.

