
 
 

 
 

1. AKTIBO FINKOETAKO INBERTSIOETARAKO DIRU LAGUNTZAK (7. art.) 
 
 

INBERTSIOAREN DATUAK 
Aktibo finkoa zer motatakoa den: Kostua (BEZik gabe): 

Eskuratze-data: 
Helburua: 

 
 
 

INBERTSIOAREN DATUAK 
Aktibo finkoa zer motatakoa den: Kostua (BEZik gabe): 

Eskuratze-data: 
Helburua: 

 
 
 

INBERTSIOAREN DATUAK 
Aktibo finkoa zer motatakoa den: Kostua (BEZik gabe): 
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Helburua: 

 
 
 

INBERTSIOAREN DATUAK 
Aktibo finkoa zer motatakoa den: Kostua (BEZik gabe): 

Eskuratze-data: 
Helburua: 

 
 
 

INBERTSIOAREN DATUAK 
Aktibo finkoa zer motatakoa den: Kostua (BEZik gabe): 

Eskuratze-data: 
Helburua: 

 
 
 

INBERTSIOAREN DATUAK 
Aktibo finkoa zer motatakoa den: Kostua (BEZik gabe): 

Eskuratze-data: 
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INBERTSIOAREN DATUAK 
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Helburua: 
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INBERTSIOAREN DATUAK 
Aktibo finkoa zer motatakoa den: Kostua (BEZik gabe): 

Eskuratze-data: 
Helburua: 

 
 
 

INBERTSIOAREN DATUAK 
Aktibo finkoa zer motatakoa den: Kostua (BEZik gabe): 

Eskuratze-data: 
Helburua: 

 
 
 

INBERTSIOAREN DATUAK 
Aktibo finkoa zer motatakoa den: Kostua (BEZik gabe): 

Eskuratze-data: 
Helburua: 

 
 
 

INBERTSIOAREN DATUAK 
Aktibo finkoa zer motatakoa den: Kostua (BEZik gabe): 

Eskuratze-data: 
Helburua: 

 
 
 

INBERTSIOAREN DATUAK 
Aktibo finkoa zer motatakoa den: Kostua (BEZik gabe): 

Eskuratze-data: 
Helburua: 

 
 
 

INBERTSIOAREN DATUAK 
Aktibo finkoa zer motatakoa den: Kostua (BEZik gabe): 

Eskuratze-data: 
Helburua: 

 
 

AKTIBO FINKOETAN INBERTSIOETARAKO ESKATUTAKO LAGUNTZAREN ZENBATEKOA: ________________ EURO 
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