
  

Rīkojums Nr. ____________________________ 
ieguldījumu fonda CBL Opportunities Funds ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai 

  
«CBL Opportunities Funds»   

  

 
«CBL Prudent Opportunities Fund – EUR» 
ISIN kods – LV0000400372 

Norēķina konta Nr. LV37PARX0005044141141, AS “Citadele banka” 

Skaits cipariem            Summa EUR cipariem 

Skaits vārdiem               Summa EUR vārdiem 

 
«CBL Optimal Opportunities Fund – EUR» 
ISIN kods – LV0000400398 

Norēķina konta Nr. LV33PARX0005044221141, AS “Citadele banka” 

Skaits cipariem            Summa EUR cipariem 

 

Skaits vārdiem               Summa EUR vārdiem 

 
«CBL Optimal Opportunities Fund – USD» 
ISIN kods – LV0000400984 

Norēķina konta Nr. LV05PARX0021127381141, AS “Citadele banka” 

Skaits cipariem            Summa USD cipariem 

Skaits vārdiem               Summa USD vārdiem 

 Emisijas konta Nr. 0012 4790 AS “Citadele banka” 

 

 

 

 Ieguldītājs uzņemas pilnu atbildību par šajā rīkojumā sniegto ziņu pilnību un pareizību. Ieguldītājs ar savu parakstu apstiprina, ka ir iepazinies ar ieguldījuma fonda (Fonda) 

prospektu, Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un Fonda pārvaldes nolikumu, saprot to noteikumus un piekrīt tiem. Pie tam apstiprina, ka saprot investīciju stratēģiju 

un apzinās visus iespējamos riskus, kas saistīti ar ieguldījumu Fondā. Līdz ar rīkojuma parakstīšanu savstarpējas attiecības starp Ieguldītāju un “CBL Asset Management” IPAS 

tiek regulētas pamatojoties uz Fonda prospekta un pārvaldes nolikuma noteikumiem. 

 
Ieguldītājs 
 
____________________________________________ 
                     Vārds, uzvārds 

 

 

 

 
_____________________________________________  
Z.V.                                   paraksts 

Īpašie nosacījumi un komentāri 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

Rīkojumu pieņēma:  

________________________________________________________________
 

             
Izplatītājs 

___________________________________________   ____________________                   

 Vārds, uzvārds                                                                     Paraksts                                             

Datums:     ____________________            Laiks: ___________ 

                         DD/MM/GGGG
                         

 

 Ieguldītājs   

 Vārds, uzvārds / Juridiskās personas nosaukums   

      

 Personas kods / Reģistrācijas numurs Pases sērija un numurs   

     

 Pases izsniegšanas datums / Reģistrācijas datums  Valsts, kas izsniegusi pasi   

     

 Dzīvesvietas adrese / Juridiskā adrese  Pilnvarota persona  (vārds, uzvārds)   

     

 Kods  Tālrunis    E-pasts       

       

      Darījuma apstiprinājuma saņemšanas veids:        

  
 

Bankas filiālē 
  pa E-pastu      Nevēlos saņemt   

 Konta numurs          

   

                  
                   “CBL Asset Management” IPAS 

Republikas laukums 2a, Rīga LV-1010, Latvija. Тālr. 67010810, Fakss 67010250, E-pasts: asset@cbl.lv. Reģistrācijas Nr. 40003577500, www.cblam.lv 

Licence pārvaldes pakalpojumu sniegšanai Nr. 06.03.07.098/367 

 
Ieguldījumu Fonds 

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas variants 

 Atpirkt noteiktu skaitu Atpirkt par noteiktu summu 


	fill_1: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_3: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	Datums: 
	Laiks: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Check Box18: Off


