
Investor činí tímto pokynem shora uvedeným Emitentům neodvolatelný návrh na uzavření smlouvy o investici, jejímž předmětem je úpis a vydání shora označených IN – cenných papírů kolektivního 
investování emitovaných ke shora uvedeným Investičním fondům (dále jen „Smlouva o investici“). Předmětem Smlouvy o Investici je úpis a vydání IN proti úhradě emisního kurzu ve výši Investice. 
Smlouva o investici je na základě tohoto pokynu řádně uzavřena zasláním potvrzení o přijetí pokynu prostřednictvím zástupce Emitentů - AVANT investiční společnosti, a.s. (dále jen „AVANT IS“). 
Investor bere na vědomí, že AVANT IS je oprávněn jednat na účet Emitentů jako jejich individuální statutární orgán nebo obhospodařovatel podílového fondu. Potvrzení o přijetí tohoto pokynu je zasláno 
výlučně elektronicky na shora uvedenou emailovou adresu pro komunikaci a Investor potvrzuje, že s takovým způsobem uzavření Smlouvy o investici souhlasí. Samotné převzetí pokynu ze strany 
některého Emitenta, AVANT IS nebo osobou pověřenou těmito osobami anebo úhrada Investice nebo části Investice neznamenají samy o sobě uzavření Smlouvy o investici, nedohodnou-li se Investor 
a Emitenti prostřednictvím AVANT IS písemně jinak.  

INVESTOR (dále jen „Investor“)
NÁZEV/JMÉNO   SÍDLO/BYDLIŠTĚ   IČO/RČ/NID  EMAILOVÁ ADRESA PRO KOMUNIKACI

INVESTICE
OBJEM INVESTICE   MĚNA 

1 000 000 Kč       CZK
VOLBA PORTFOLIA

 Portfolio mix 1  Portfolio mix 2   Portfolio mix 3  Individuální mix

SLOŽENÍ PORTFOLIA (dále jen "IN")

Pokyn AVANT Flex

Emitent        Název emise                                   ISIN         Objem investice

Prioritní investiční akcie

Investiční akcie A

Prioritní investiční akcie CZK

Prioritní investiční akcie

Prioritní investiční akcie

Růstové investiční akcie

Prioritní investiční akcie

Prioritní investiční akcie

Prioritní investiční akcie

Prioritní investiční akcie

Celkem:

CZ0008043163

CZ0008045408

CZ0008044088

CZ0008044153

CZ0008043502

CZ0008045135

CZ0008042801

CZ0008044880

CZ0008043445

CZ0008042645

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

1 000 000 Kč

Vydání IN na základě uzavřené Smlouvy o Investici bude realizováno po úhradě emisního kurzu a vstupního poplatku dle Smluvních podmínek a v souladu se stanovami Emitentů (s výjimkou podílových fondů), 
statutem Investičních fondů a případnými všeobecnými smluvními podmínkami vydanými pro jednotlivý Investiční fond nebo skupinu investičních fondů administrátorem (Smlouva o investici, stanovy 
Emitentů, statuty Investičních fondů a všeobecné smluvní podmínky, jsou-li vyhotovovány, dále společně jen „Smluvní dokumentace“). Podmínky pro vydání IN se řídí zněním Smluvní dokumentace účinným 
ke dni doručení tohoto pokynu. Podmínky pro uplatnění práv z IN po jeho vydání se řídí zněním Smluvní dokumentace účinným ke dni uplatnění práva, nestanoví-li Smluvní dokumentace jinak.

Investor bere na vědomí, že součástí tohoto pokynu jsou podmínky pro přijetí a vypořádání pokynu (dále jen „Smluvní podmínky“), jejichž splnění je nezbytnou podmínkou pro návrhu na uzavření 
Smlouvy o investici ze strany Emitentů a v případě uzavření Smlouvy o investici jsou Smluvní podmínky nedílnou součástí obsahu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o investici a Investor se 
zavazuje Smluvními podmínkami bezvýhradně řídit.  

PODPIS INVESTORA
        
DATUM PODPIS INVESTORA  OVĚŘENÍ TOTOŽNOSTI INVESTORA  ÚDAJE DISTRIBUTORA  PODPIS ZÁSTUPCE DISTRIBUTORA

    ANO    KÓD ZÁPTUPCE 
    NE    JMÉNO ZÁSTUPCE

4 Gimel Investments SICAV, a.s. Podfond Alfa 4 Gimel Investments

CORE CAPITAL SICAV, a.s.

Czech Capital Fund SICAV, a.s. CZECH CAPITAL RE SUBFUND

Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS

DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

GARTAL Investment fund SICAV a.s.

Natland Assets Fund SICAV, a.s.

REALIA FUND SICAV, a.s.

r2p invest SICAV, a. s.

SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.


