
 
 

 הצהרה
 

כי עלי לומר את האמת וכי  ובידיעה ,שכתובתי ______________, __________ נושא/ת ת.ז _____________אני הח"מ, 

 בזה לאמור: ה/לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ה/אהיה צפוי

"(  החברה) להלן " בשם חברת ____________________________ ח.פ._______________ וז הצהרההנני עושה  .1

 ומוסמך לעשותה בשמה.

הידועות ו הבבעלותיחידות השקעה אשר רשומות  ______ת תמורתלפדו החברה במסגרת בקשתהצהרה זו מוגשת  .2

   "(יחידות ההשקעה) להלן " אשר מזכות ביחידות השקעה,  International Equity Fund  class J Forum  -ורשומות כ

בקרן השקעות הידועה כשותפות מוגבלת מאיר  International Equity Fund   Forum המוגבלרשומות בשם השותף אשר 

 "( .השותפות)להלן " 550235352מנג'מנט , שותפות מוגבלת מס   קפיטל

  .ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה  הלבקש פתמצור  הצהרתי זו 

בעניין   בלודמכח החלטת בית המשפט המחוזי חברה ל של יחידות ההשקעה מושבהנוכחי  כי שווין  שידוע לי הנני מצהיר  .3

 . International Equity Fund  Forum  -כ

 החידות ההשקעה נשוא בקשתי *את הקיבל/של התמורה בגינןאת מלא  הושילמ החברה רכשהכן הנני להצהיר כי   .4

בו הן מופקדות כמו גם  נק ביחידות ההשקעה הנני לצרף דף חשבון ב לתמורה החברה זכאות,  ולהוכחת הצהרתי זוו

 .ב'-ו 'אכנספח  אלו מצ"ב ומסומנים ,בחשבון זההחברה  אישור מהבנק בדבר בעלות

לאחר ירה לא העבאת יחידות ההשקעה ו פדתהלא החברה , החברה מאז שהגיעו לחזקתעוד הנני להוסיף ולהצהיר כי  .5

ביחידות ה ( את זכויותי , שעבודמא מכירה, מתנה( ובין בעקיפין )לדוגמא המחאת זכותבין במישרין )לדוג בדרך כלשהי

 ההשקעה או חלק מהן. 

ה"ה  /הבבקשת המצויןבחשבון הבנק החברה  מלבדעוד הנני להצהיר כי אין נהנה  .6

 שלואשר העתק  ________מספר _____ PASSPORTנושא ת.ז. /  __________________________________

 . *בחברה נשוא בקשתתמורת שווין של יחידות ההשקעה אליו מבוקש להעביר  , הינו שותף או נהנה בחשבוןצ"ב מ

 

 אמת.  –לעיל  הצהרתיהנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן 

 

_______________________       ______________________ 

 תאריך                          שם                     

 

 *יש למחוק את המיותר

 

 רואה חשבון/אישור עורך דין
 

בהתאם __________________, מרחוב _____________________________ מאשר/ת בזה כי  רו"ח/אני הח"מ עו"ד

מוסמך ורשאי  __________________________________ למסמכי החברה ______________________________ה"ה 

 .בשמה וחתם עליהלעשות ההצהרה שלעיל 

 

________________________ ________________________ 
 חתימה                              תאריך                  


