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FORMULAR DE RĂSCUMPĂRARE ANTICIPATĂ 
- persoane juridice - 
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Cerere de răscumpărare anticipată 
Nr. ___ din data de __.__.____ 

 
 

Denumirea firmei ______________________________________________________ Forma juridica ________________ 
Adresa: Str. ________________________________________, Nr. ______, Bl. _______, Sc. _____, Et. ____, Ap. _____ 
Localitate __________________________, Sector/Judet _______________, Cod postal ______, Tara _______________ 
Rezident : DA/NU  Nerezident UE : DA/NU   Nerezident din afara UE : DA/NU 

Telefon: ________________________, Mobil: _____________________________, Fax: __________________________ 
E-mail: ___________________________________, Pagina web: _____________________________________________ 
Cod unic de inregistrare: ___________________________, Cod de inregistrare fiscala: ___________________________ 
Numar, serie si data de inregistrare la Registrul Comertului / alte autoritati similare sau echivalente: 
_________________________________________  Capital social subscris si varsat: _____________________________ 

 
Administratori / Reprezentanti legali: 

- Nume si prenume: ______________________________, Telefon: _____________, Semnatura: ____________ 
- Nume si prenume: ______________________________, Telefon: _____________, Semnatura: ____________ 
- Nume si prenume: ______________________________, Telefon: _____________, Semnatura: ____________ 

Persoane de contact in relatia cu SAI SIRA: 
- Nume si prenume: ______________________________, Telefon: _____________, Semnatura: ____________ 
- Nume si prenume: ______________________________, Telefon: _____________, Semnatura: ____________ 

Asociati (detineri de peste 10%):  
o ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

o Alti actionari (procent): ______________ 
Scopul si natura operatiunilor derulate prin intermediul SAI SIRA: 

o Aprecierea capitalului  □ 
o Venituri financiare □ 
o Altul: ______________________________________________________________________________ 

Numele / denumirea beneficiarului real: _________________________________________________________________ 
 
 

Nume şi Prenume Reprezentant Legal _________________________________ Alt nume (pseudonim) ______________ 
Data Naşterii _______________ Locul Naşterii __________________ Cetăţenie ______________ Rezident ___________ 
Ţara de Origine _______________________ Buletin/Carte Identitate Seria ________ Număr _________________ 
Eliberat de ____________________ La Data de _______________ CNP _______________________________________ 
Adresa: Str. ______________________________ Nr. ____ Bl. ______ Sc. _____ Et. ____ Ap. ____ Cod poştal _______ 
Localitate ________________________________ Judeţ/Sector _________________ Ţara ________________________ 
Telefon / Mobil / Fax __________________________________________________ E-mail ________________________ 
Profesia ________________________________ Denumirea şi locul desfăşurării activităţii _________________________ 
Daca este cazul: Funcţia publică ______________________________ Beneficiarul real ___________________________ 
Scopul şi natura operaţiunilor derulate prin intermediul SAI SIRA: ____________________________________________ 

 
 
 

Semnătură şi ştampilă investitor / împuternicit       SAI SIRA SA 
 
 

____________________________________     _______________________ 
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Cerere de răscumpărare anticipată 
Nr. ___ din data de __.__.____ 

 
 
 
 

Solicit răscumpărarea unui număr de __________ unităţi de fond / a unei sume de _______________________ Lei 
conform Prospectului de Emisiune. Plata se va efectua prin ordin de plată: 
 

În contul: ________________________________________________ 
Deschis la: _______________________________________________ 
Titular cont: ______________________________________________ 

 
 
 
Prezenta cerere de răscumpărare este irevocabilă. Extrasul de cont va fi eliberat la cerere in maxim 3 zile lucratoare. 
 
 

Am prezentat urmatoarele documente: 
� Copia actelor de infiintare si inregistrare a societatii (Actul constitutiv / Contractul de societate 

si statut, Certificatul de inregistrare, etc.)     □ 
� Copie act identitate reprezentant legal     □ 
� Procura autentificata, in cazul neprezentarii reprezentantului legal  □ 
� Certificat constatator eliberat de Oficiul registrului Comertului ( rezidenti ) sau document 

echivalent (nerezidenti) eliberat cu cel mult 30 zile inainte de data subscrierii □ 
� Certificat rezidenta fiscala valabil pentru anul in curs (nerezidenti)  □ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Semnătură şi ştampilă investitor / împuternicit       SAI SIRA SA 

 
 

____________________________________     _______________________ 
 

 
 
 
 

 
 

SAI SIRA este înregistrată ca operator de date personale cu nr. 9603 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Prin 
semnarea/depunerea prezentului document subsemnatul confirmă următoarele: (i) consimt în mod expres şi neechivoc la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate 
distribuitorului şi/sau SAI SIRA în scopul verificării bonităţii financiare şi a eligibilităţii şi pentru desfăşurarea activităţii de administrare a investiţiilor, stocarea şi transmiterea 
acestora unor terţe părţi, pentru folosirea confidenţială, în legătură cu prestarea acestui serviciu, si (ii) am luat la cunoştinţă despre prevederile Legii nr. 677/2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, referitoare la dreptul de acces, 
dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, precum şi că acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisă adresată SAI SIRA, întocmită în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 
677/2001, şi dreptul de a mă adresa justiţiei. 
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