
Investment  Funds  
Nordea 1, SICAV 
Société Anonyme 
R. C. Luxembourg B31442 

Adres rejestracji: 
562, Rue de Neudorf 
Findel - Luxembourg 

Przedstawiciel w Polsce: 
ProService Finteco Sp. z o.o. 
ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa 

 

 

Formularz umorzenia 

Nordea 1, SICAV 
Polska 

Oryginał dla Nordea 1, SICAV / Przedstawiciel w Polsce 

Wnioskodawca(y)  (Prosimy uzupełnić w sposób czytelny WIELKIMI LITERAMI) 
 

1. Wnioskodawca Pan/Pani / Nazwa firmy  2. Wnioskodawca Pan/Pani / Nazwa firmy 

Imię / Nazwa firmy   Imię / Nazwa firmy  

Nazwisko   Nazwisko  

PESEL/Data ur.    PESEL/Data ur.  

Narodowość   Narodowość  

Ulica / Nr / Skrzynka pocztowa   Ulica / Nr / Skrzynka pocztowa  

Państwo / Kod pocztowy / Miejscowość   Państwo / Kod pocztowy / Miejscowość  

Telefon / Fax. (prywatny)   Telefon / Fax. (prywatny)  

Telefon / Fax. (służbowy)   Telefon / Fax. (służbowy)  

 

Umorzenie 
Proszę/imy o umorzenie jednostek uczestnictwa z sub-funduszu Nordea 1, SICAV 

Nazwa subfunduszu:  Liczba j.u. Wszystkie j.u. 

   

 

RACHUNEK BANKOWY  

Środki z tytułu umorzenia proszę/imy przekazać na rachunek bankowy numer:  

    
 

Waluta rachunku:     PLN                    EUR                    USD  

Beneficjent rachunku bankowego: 

Imię: Nazwisko: 

 

     INFORMACJA DOTYCZĄCA PODATKÓW 
Zwraca się uwagę, że wnioskodawcy mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce z tytułu nabycia, posiadania lub zbycia jednostek uczestnictwa. Zgodnie z informacją zamieszczoną 
w Prospekcie, wnioskodawcy sami powinni zapoznawać się na bieżąco z odpowiednimi przepisami regulującymi kwestie podatkowe lub zasięgnąć porady swoich doradców  
w tym zakresie. Zgodnie z art. 30a ust 11 ustawy z 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązującym począwszy od 1 stycznia 2005 r . osoby fizyczne 
uzyskujące dochody z jednostek uczestnictwa w zagranicznych funduszach inwestycyjnych są zobowiązane do wykazania podatku od takich dochodów w składanym przez nie rocznym 
zeznaniu podatkowym. W związku z tym Nordea 1, SICAV nie zamierza pobierać podatku dochodowego w momencie odkupu jednostek uczestnictwa. 
Jednakże jeżeli Nordea 1, SICAV stałby się odpowiedzialny za pobór podatku dochodowego w Polsce w związku z nabyciem, posiadaniem oraz zbyciem jednostek uczestnictwa, 

podstawa opodatkowania dla odkupywanych jednostek uczestnictwa będzie ustalana na podstawie ceny ich nabycia.  

OŚWIADCZENIE I PODPISY 
Niniejszym potwierdzam(y), ze zaproponowano mi(nam) otrzymanie egzemplarza Prospektu, raportu(ów) (pół)rocznego(ych) oraz ze otrzymałem(am/liśmy) egzemplarz niniejszego 

Formularza. 

Niniejszym potwierdzam/y ze jestem/śmy świadomy/i iż umorzenie jednostek uczestnictwa może nastąpić po cenie wyższej lub niższej od pierwotnego kosztu ich nabycia, w zależności 

od wartości aktywów przypadających na jednostkę uczestnictwa w momencie jej umorzenia oraz ze otrzymałem(am/liśmy) egzemplarz niniejszego formularza umorzenia 

Formularz powinien zostać podpisany przez dwóch wnioskodawców, o ile wymagają tego ustalone wcześniej zasady dysponowania jednostkami uczestnictwa. 

Data 
  

Podpis pierwszego wnioskodawcy 
 

Potwierdzam tożsamość wnioskodawcy(ów) i załączam kopię(e) dokumentu(ów) 
tożsamości . 

    

Data 
  

Podpis drugiego wnioskodawcy 
 

Data, pieczęć i podpis 

 


