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1 Definice 
1.1 Pro ú�ely tohoto Statutu mají následující pojmy tento význam: 

a) „Auditor“ znamená auditorskou spole�nost, jak je definována v �lánku 4.1 níže, 
které Fondu poskytuje auditorské služby; 

b) „�NB“ znamená �eskou národní banku, jak je definována v �lánku 16.1 níže; 

c) „Depozitá�“ znamená spole�nost CYRRUS, a.s., jak je definována v �lánku 15.1 
níže, která pro Fond vykonává �innost depozitá�e; 

d) „Fond“ znamená Convenio, investi�ní fond s prom�nným základním kapitálem, 
a.s., jak je definován v �lánku 2.1 níže; 

e) „Investi�ní spole�nost“ znamená spole�nost AVANT investi�ní spole�nost, a.s., 
jak je definována v �lánku 5 níže; 

f) „K�“ znamená koruny �eské, zákonnou m�nu �eské republiky; 

g) „Majetek Fondu“ znamená aktiva Fondu; 

h) „Na�ízení“ znamená �. 243/2013 Sb., o investování investi�ních fond� a o 
technikách jejich obhospoda�ování; 

i) „Ú�ast“ znamená podíl na obchodní korporaci ve smyslu § 31 Zákona o 
obchodních korporacích nebo obdobnou majetkovou ú�ast na právnické osob� dle 
zahrani�ní právní úpravy; 

j) „Zákon“ znamená zákon �. 240/2013 Sb., o investi�ních spole�nostech a 
investi�ních fondech, v platném zn�ní; 

k) „Zákon o obchodních korporacích“ znamená zákon �. 90/2012 Sb., o 
obchodních spole�nostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
v platném zn�ní; 

l) „Zákon o p�em�nách“ znamená zákon �. 125/2008 Sb., o p�em�nách obchodních 
spole�ností a družstev, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

2 Základní údaje o fondu kvalifikovaných investor�
2.1 Údaje o Fondu: 

a) Název: Convenio, investi�ní fond s prom�nným základním kapitálem, a.s. 

b) Zkrácený název: CONVENIO SICAV 

c) Sídlo: Praha 

d) Identifika�ní �íslo: 247 51 448 

e) Fond je spole�ností zapsanou v obchodním rejst�íku vedeném M�stským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 16570. 

2.2 Výše zapisovaného základního kapitálu Fondu: 100 000,- K� (slovy: jedno sto tisíc korun 
�eských), výše zapisovaného základního kapitálu odpovídá výši upsaných akcií. 
Základní kapitál spole�nosti se rovná jejímu kapitálu. 

2.3 Datum vzniku Fondu: 21.10.2010. Fond vznikl zápisem do obchodního rejst�íku na 
základ� rozhodnutí M�stského soudu v Praze ze dne 15.10.2010, �íslo jednací Fj 
124241/2010, které nabylo právní moci dne 21.10.2010. 
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2.4 Povolení k èinnosti investièního fondu bylo udìleno rozhodnutím ÈNB ze dne 
11.10.2010, èíslo jednací 2010/8893/570 ke spisové znaèce Sp/2010/592/571, které 
nabylo právní moci dne 11.10.2010. 

2.5 Fond je zapsán do seznamu investièních fondù s právní osobností vedeném ÈNB dle § 
597 odst. 1 písm. a) Zákona. 

2.6 Fond je zalo�en na dobu neurèitou. 

2.7 Fond je fondem kvalifikovaných investorù, který ve smyslu § 95 odst. 1 Zákona 
shroma�ïuje penì�ní prostøedky nebo penìzi ocenitelné vìci od více kvalifikovaných 
investorù vydáváním úèastnických cenných papírù a provádí spoleèné investování 
shromá�dìných penì�ních prostøedkù, nebo penìzi ocenitelných vìcí na základì 
urèené investièní strategie ve prospìch tìchto kvalifikovaných investorù a dále spravuje 
tento majetek. 

2.8 Oznaèení internetové adresy Fondu: 

  http://www.avantfunds.cz/ 

2.9 Ke dni schválení tohoto Statutu Fond patøí do konsolidaèního celku SEKYRA Group. 
Podrobné údaje jsou souèástí úèetní závìrky Fondu. 

2.10 Právní pomìry Fondu a právní vztahy ze smluv o investicích do Fondu se øídí èeským 
právem. Øe�ení sporù vzniklých ze smluv o investicích do Fondu nále�í do pøíslu�nosti 
èeských soudù. 

2.11 Fond nevyu�ívá slu�eb hlavního podpùrce. 

2.12 Výbor odborníkù ve smyslu § 284 odst. 3 Zákona se nezøizuje. 

3 Údaje o statutárním orgánu Fondu 

3.1 Statutárním orgánem Fondu je v souladu s § 9 odst. 1 a 2 Zákona Investièní spoleènost. 

3.2. Statutární orgán Fondu jmenuje povìøeného zmocnìnce. 

4 Údaje o osobì Auditora 

4.1 Údaje o osobì Auditora: 

a) Název: EDM Utilitas Audit, s.r.o. 

b) Sídlo: Revoluèní 1080/2, 110 00 Praha 1 

c) Identifikaèní èíslo: 24 260 673 

d) Auditor je spoleèností zapsanou v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským 
soudem v Praze, oddíl C, vlo�ka 198405 

e) Èíslo osvìdèení Auditora: 533. 

4.2 Èinnost Auditora ve vztahu k Fondu: 

a) ovìøení úèetní závìrky Fondu, 

b) výrok k souladu výroèní zprávy Fondu s jeho úèetní závìrkou. 
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5 Údaje o Investièní spoleènosti 
5.1 Základní údaje 

Obhospodaøovatelem Fondu je spoleènost AVANT investièní spoleènost, a.s. (dále také 
jako �Obhospodaøovatel� nebo �Administrátor�) 

a) Název: AVANT investièní spoleènost, a.s. 

b) Sídlo: Rohanské nábøe�í 671/15, 186 00 Praha 8,  

c) Identifikaèní èíslo: 27197310 

d) Investièní spoleènost je spoleèností zapsanou v obchodním rejstøíku vedeném 
Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vlo�ka 11040 

5.2 Investièní spoleènost je souèasnì administrátorem Fondu. 

5.3 Základní kapitál 

5.000.000,- Kè (slovy: pìt milionù korun èeských), splaceno 100 % základního kapitálu. 

5.4 Datum vzniku: 18.8.2006 

5.5 Rozhodnutí o povolení k èinnosti 

Rozhodnutí ÈNB è.j. 41/N/157/2006/5 2007/5698/540 ze dne 4.4.2007, je� nabylo právní 
moci dne 4.4.2007. 

5.6 Investièní spoleènost je zapsána v seznamu investièních spoleèností vedeném ÈNB 
podle § 596 písm. a) Zákona. 

5.7 Investièní spoleènost je oprávnìna pøesáhnout rozhodný limit. 

5.8 Èinnost Investièní spoleènosti ve vztahu k Fondu: 

a) Obhospodaøování Majetku Fondu 

a. správa Majetku Fondu, vèetnì investování na úèet Fondu,  

b. øízení rizik spojených s investováním 

b) Administrace Fondu, zejména 

a. vedení úèetnictví Fondu, není-li touto èinností povìøena jiná osoba, 

b. zaji��ování právních slu�eb, 

c. compliance, 

d. vyøizování stí�ností a reklamací investorù Fondu, 

e. oceòování Majetku a dluhù Fondu v rozsahu stanoveném Èlánkem 10 tohoto 
Statutu, 

f. výpoèet aktuální hodnoty akcie Fondu, 

g. zaji��ování plnìní povinností vztahujících se k daním, poplatkùm nebo jiným 
obdobným penì�itým plnìním, není-li touto èinností povìøena jiná osoba, 

h. vedení seznamu vlastníkù akcií vydávaných Fondem, 

i. rozdìlování a vyplácení výnosù z Majetku Fondu, 

j. zaji��ování vydávání a odkupování cenných papírù vydávaných Fondem, 

k. vyhotovení a aktualizace výroèní zprávy Fondu, 

l. vyhotovení propagaèního sdìlení Fondu, 
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m. uveøejòování, zpøístupòování a poskytování údajù a dokumentù akcionáøùm 
Fondu a jiným osobám, 

n. oznamování údajù a poskytování dokumentù ÈNB nebo orgánu dohledu jiného 
èlenského státu, 

o. výkon jiné èinnosti související s hospodaøením s hodnotami v Majetku Fondu 

p. rozdìlování a vyplácení penì�itých plnìní v souvislosti se zru�ením Fondu, 

q. vedení evidence o vydávání a odkupování cenných papírù vydávaných 
Fondem, 

r. nabízení investic do Fondu. 

5.9 Údaje o povìøení jiného výkonem jednotlivé èinnosti, kterou zahrnuje obhospodaøování 
Fondu 

Obhospodaøování Majetku Fondu je provádìno pouze Investièní spoleèností a není, ani 
z èásti, svìøeno jiné osobì. 

5.10 Údaje o povìøení jiného výkonem jednotlivé èinnosti, kterou zahrnuje administrace 
Fondu  

Vedení úèetnictví Fondu a zaji��ování plnìní povinností vztahujících se k daním, 
poplatkùm nebo jiným obdobným penì�itým plnìním je provádìno spoleèností Sekyra 
Group, a.s. IÈO: 639 98 611, sídlem U Sluncové 666/12a, 186 00, Praha 8 � Karlín, 
zapsanou v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze pod spisovou 
znaèkou B 3442.  

6 Investièní cíle Fondu 

6.1 Investièním cílem Fondu je setrvalé zhodnocování prostøedkù vlo�ených akcionáøi 
Fondu, a to na základì investic do nemovitostí, nemovitostních spoleèností, cenných 
papírù, obchodních podílù spoleèností, pohledávek a jiných doplòkových aktiv 
s pøedpokládaným nadstandardním výnosem a rizikem v rámci Evropské unie. Pøevá�ná 
èást ziskù plynoucích z portfolia Fondu bude v souladu s investièní strategií dle Èlánku 
7 dále reinvestována. 

6.2 Druhy majetkových hodnot, které mohou být poøízeny do Majetku Fondu, jsou podrobnì 
vymezeny v Èlánku 7 tohoto Statutu. 

6.3 Návratnost investice, ani její èásti, nebo výnos z této investice, nejsou zaji�tìny. 
V souvislosti s èinností Fondu nebude akcionáøùm Fondu za úèelem jejich ochrany 
poskytováno �ádné zaji�tìní nebo záruky ze strany tøetích osob. 

6.4 Fond mù�e vyu�ívat techniky k obhospodaøování dle Èásti páté Hlavy II Naøízení (repo 
operace a deriváty). Podrobné vymezení pravidel je vymezeno v Èlánku 12 tohoto 
Statutu. 

6.5 Ke zmìnì investièních cílù je v souladu se stanovami nezbytný souhlas valné hromady 
Fondu. Rozhodnutí o zmìnách investièní strategie a dal�ích zmìnách statutu je 
v pravomoci statutárního øeditele Fondu. 
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7 Investièní strategie Fondu 

7.1 Majetek Fondu lze za úèelem dosa�ení investièního cíle investovat do druhù 
majetkových hodnot uvedených v èlánku 7.2 a 7.3 tohoto Statutu.  

7.2 Hlavní aktiva, do nich� Fond jako�to investièní fond podle Zákona investuje v souladu 
se svým Statutem více ne� 90 % hodnoty Majetku Fondu jsou: 

a) Investièní cenné papíry, 

b) Cenné papíry vydané investièním fondem nebo zahranièním investièním fondem,  

c) Úèasti v kapitálových obchodních spoleènostech, 

d) Nástroje penì�ního trhu, 

e) Finanèní deriváty podle Zákona, 

f) Práva vyplývající ze zápisu vìcí vedených v bodech a) a� e) v evidenci umo�òující 
Fondu pøímo nebo nepøímo nakládat s touto hodnotou alespoò obdobným 
zpùsobem jako oprávnìný dr�itel, 

g) Pohledávky na výplatu penì�ních prostøedkù z úètu, 

h) Úvìry a zápùjèky poskytnuté Fondem, 

7.3 Doplòková aktiva, do nich� Fond, jako�to investièní fond podle Zákona, investuje 
v souladu se svým Statutem v souhrnu ménì ne� 10 % hodnoty Majetku Fondu jsou 
zejména: movité vìci, nemovité vìci, ochranné známky a autorská práva, pohledávky 
nespadající do aktiv dle èlánku 7.2 Statutu, ocenitelná práva a práva spojená s aktivy 
uvedenými v tomto èlánku.  

7.4 Majetková hodnota dle èlánkù 7.2 a 7.3 tohoto Statutu mù�e být pøedstavována cenným 
papírem nebo zaknihovaným cenným papírem, zápisem v pøíslu�ném rejstøíku nebo 
jinou formou.  

7.5 Kapitálové obchodní korporace a/nebo fondy, v nich� Fond nabývá úèasti, mohou mít 
charakter doèasných úèelových korporací zøizovaných za úèelem mo�nosti získání 
bankovního nebo mimobankovního financování a diverzifikace rizik.  

7.6 Fond nebude sledovat (kopírovat) jakýkoliv urèitý index nebo ukazatel (benchmark). 

7.7 Investice Fondu podle èlánku 7.2 a 7.3 tohoto Statutu nejsou geograficky koncentrovány. 

7.8 Návratnost investice do Fondu, ani výnos z této investice, nejsou zaji�tìny ani zaruèeny. 
Fond není zaji�tìným, ani zaruèeným Fondem a tøetí osoby neposkytují investorùm 
v této souvislosti jakékoliv záruky.  

7.9 Obhospodaøovatel je oprávnìn na úèet Fondu pøijímat a poskytovat úvìry nebo zápùjèky 
pouze za podmínek stanovených v èlánku 11. tohoto Statutu. 

7.10 Fond bude investovat v zemích, ve kterých je Depozitáø schopen zajistit plnìní práv a 
povinností v rozsahu stanoveném Zákonem a tímto Statutem. 

7.11 Fond mù�e vyu�ít aktuální situace a trhu ke zvý�ení expozice v rámci urèité tøídy aktiv, 
co� mù�e znamenat vy��í riziko z dùvodu nedostateèné diverzifikace portfolia.  
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7.12 Investice do Fondu je vhodná zejména pro kvalifikované investory se zku�enostmi 
v oblasti investování, zejména nemovitostí a majetkových úèastí s dlouhodobým 
èasovým horizontem investic. Investor by mìl být schopen akceptovat i del�í období 
negativního vývoje hodnoty akcie Fondu. Fond je proto vhodný pro investory, kteøí si 
mohou dovolit odlo�it investovaný kapitál na 5 a více let, nebo� vzhledem k charakteru 
aktiv, které mají ni��í likviditu, vy�aduje èas v øádu nìkolika let. 

7.13 Zku�enosti potenciálních klientù budou ovìøeny s vyu�itím dotazníku Investièní 
spoleènosti. Pøedmìtným dotazníkem se pøezkoumají zku�enosti potenciálních klientù 
s investováním do aktiv, na nì� se zamìøuje investièní strategie Fondu. V pøípadì, �e 
potenciální investor odpovídající zku�enosti v dotazníku neproká�e, a i pøesto hodlá 
realizovat zamý�lenou investici, Fond prostøednictvím Investièní spoleènosti pøedlo�í 
takovému potenciálnímu klientovi Èestné prohlá�ení (tvoøící pøílohu Statutu). V Èestném 
prohlá�ení klient stvrdí svým podpisem, �e byl upozornìn na nevhodnost investice a 
pøesto ji hodlá realizovat a �e si je vìdom v�ech rizik, které pro nìho z této investice 
vyplývají. 

 

8 Limity pro omezení a rozlo�ení rizika 

8.1 Základní investièní limity pro skladbu Majetku Fondu: 

a) Aktiva dle èlánku 7.2 tohoto Statutu tvoøí v�dy více ne� 90 % hodnoty Majetku Fondu. 

b) Aktiva dle èlánku 7.3 tohoto Statutu tvoøí v�dy ménì ne� 10 % Majetku Fondu. 

c) Obhospodaøovatel je oprávnìn pøi obhospodaøování Majetku Fondu vyu�ívat 
pákového efektu. Míra vyu�ití pákového efektu nepøesáhne 300 % (poèítáno dle 
metodiky Naøízení Komise (EU) è. 231/2013).  

8.2 Zaøazení aktiv v Majetku Fondu pro úèely výpoètu limitù dle tohoto Statutu, jejich� titulem 
je: 

a) budoucí poøízení majetkové hodnoty (zejména úèetní polo�ky poøízení aktiv pøed 
vypoøádáním obchodu s majetkovou hodnotou nebo pohledávky za poskytnuté 
zálohy pøed poøízením majetkové hodnoty), nebo 

b) zpenì�ení majetkové hodnoty z Majetku Fondu (zejména pohledávky na vypoøádání 
kupní ceny), 

do kategorie dle èlánku 7.2 a 7.3 tohoto Statutu se øídí druhem majetkové hodnoty, která 
bude zaøazena do Majetku Fondu po vypoøádání obchodu. 

8.3 Pokud nelze aktivum v Majetku Fondu zaøadit do kategorie dle èlánku 7.2 nebo 7.3 
tohoto Statutu, bude takové aktivum pro úèely výpoètu limitù dle tohoto Statutu 
pova�ováno za aktivum kategorie dle èlánku 7.3 tohoto Statutu. 

8.4 Minimální likvidní prostøedky Fondu 

Za úèelem zaji�tìní svého vnitøního provozu je Fond povinen dr�et minimální likvidní 
prostøedky ve vý�i alespoò 500.000,- Kè s mo�ností doèasného sní�ení této vý�e a� do 
vypoøádání konkrétního obchodního pøípadu. 

8.5 Výjimky z povinnosti dodr�ovat investièní limity pro skladbu Majetku Fondu 

Nejsou stanoveny. 

8.6 Doba nápravy v pøípadì pasivního pøekroèení investièních limitù 
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Pokud nastane nesoulad skladby Majetku Fondu s investièními limity uvedenými vý�e 
z dùvodù, které nastaly nezávisle na vùli Obhospodaøovatele, zjedná Obhospodaøovatel 
nápravu takového stavu bez zbyteèného odkladu tak, aby byly v co nejvy��í míøe 
zachovány zájmy Investorù. 

8.7 Schvalování transakcí v�emi zakladatelskými akcionáøi 

V odùvodnìných pøípadech mù�e Obhospodaøovatel po�ádat o souhlas v�ech 
zakladatelských akcionáøù se zamý�lenou transakcí na úèet Fondu. Souhlas v�ech 
zakladatelských akcionáøù Fondu se zamý�lenou transakcí musí být udìlen v písemné 
podobì. 

 

9 Rizikový profil 
9.1 Fond upozoròuje investory, �e hodnota investice do Fondu mù�e klesat i stoupat a 

návratnost pùvodnì investované èástky není zaruèena. Výkonnost Fondu v pøedchozích 
obdobích nezaruèuje stejnou nebo vy��í výkonnost v budoucnu. 

Investice do Fondu je urèena k dosa�ení výnosu pøi jejím dlouhodobém dr�ení a není 
proto vhodná ke krátkodobé spekulaci.  

9.2 Relevantními riziky spojenými s investièní politikou Fondu, která mohou ovlivnit hodnotu 
investice do Fondu, jsou zejména rizika související s investièním zamìøením Fondu na 
nemovitostní trh, a to pøedev�ím následující rizika: 

a) Riziko spojené s investicemi do nemovitostí 

Obecnì u investic do nemovitostí existuje riziko investic do nemovitostí, na kterých 
váznou zástavní nebo jiná práva tøetích osob, riziko nedostateèné infrastruktury 
potøebné k vyu�ívání nemovitosti a riziko vyplývající z oceòování nemovitostí. 
V prvních 12 mìsících existence Fondu mù�e být s výjimkou minimální èástky 
likvidních prostøedkù dle Èlánku 8 tohoto Statutu a� 100 % Majetku Fondu tvoøeno 
jediným aktivem. Toto doèasné sní�ení diverzifikace rizik zvy�uje závislost hodnoty 
Majetku Fondu na tomto jediném aktivu. 

S ohledem na povahu rozhodné èásti Majetku Fondu, je� bude tvoøena 
nemovitostmi, probíhá jeho oceòování v souladu s Èlánkem 10 tohoto Statutu. 
V pøípadì náhlé zmìny okolností ovlivòující cenu nemovitostí v Majetku Fondu by 
tak mohla nastat situace, kdy aktuální hodnota akcie Fondu stanovená na základì 
posledního provedeného ocenìní, nekoresponduje s reálnou hodnotou 
nemovitostí v Majetku Fondu.  Dojde-li k takovéto náhlé zmìnì okolností 
ovlivòujících cenu nemovitostí v Majetku Fondu, postupuje Investièní spoleènost 
v souladu s Èlánkem 10 tohoto Statutu. 

Nabývá-li Fond do svého majetku nemovitosti (konkrétnì stavby) výstavbou, 
existuje riziko jejich vadného pøíp. pozdního zhotovení, v dùsledku èeho� mù�e 
Fondu vzniknout �koda. Vzhledem k povaze majetku existuje rovnì� riziko znièení 
takového aktiva, a� ji� v dùsledku jednání tøetí osoby èi v dùsledku vy��í moci. 

S ohledem na mo�nost Fondu pøijímat úvìry do souhrnné vý�e pøedstavující 
dvacetinásobek Majetku Fondu, dochází v odpovídajícím rozsahu i ke zvý�ení 
rizika nepøíznivého ekonomického dopadu na Majetek Fondu v pøípadì chybného 
investièního rozhodnutí, resp. v dùsledku jiného dùvodu vedoucího ke sní�ení 
hodnoty Majetku Fondu. Vzhledem k této mo�né úvìrové anga�ovanosti Fondu 
existuje rovnì� odpovídající riziko jeho insolvence. 
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b) Rizika spojená se stavebními vadami, spoèívající v tom, �e nemovitosti mohou být 
dotèeny stavebními vadami, které mohou být napø. vadami skrytými nebo vadami, 
které vyvstanou a� po del�ím èasovém období.  Eliminací tohoto rizika je zaji�tìní 
kvalitního stavebního dozoru a smluvní odpovìdnost za vady. Dùsledkem tìchto 
vad mù�e být sní�ení hodnoty nemovitosti a zvý�ené náklady na opravy apod. 

c) Rizika spojená s nabytím zahranièní nemovitosti spoèívající v tom, �e v pøípadì 
zahranièních nemovitostí existuje riziko politické, ekonomické èi právní nestability. 
Dùsledkem tohoto rizika mù�e být zejména vznik nepøíznivých podmínek dispozice 
(prodeje) nemovitosti nebo úèasti ve spoleènosti, napøíklad z dùvodu devizových 
èi právních omezeních, hospodáøské recese èi v krajním pøípadì znárodnìní. 

d) Rizika spojená s mo�ností selhání spoleènosti, ve které má Fond úèast, spoèívající 
v tom, �e taková spoleènost mù�e být dotèena podnikatelským rizikem - úvìrové 
riziko, spoèívající v tom, �e emitent nebo protistrana nedodr�í svùj dluh. V 
dùsledku tohoto rizika mù�e dojít k poklesu tr�ní ceny podílu v pøíslu�né 
spoleènosti èi jeho úplnému znehodnocení (napøíklad v pøípadì úpadku), resp. 
nemo�nosti prodeje úèasti v takové spoleènosti. 

e) Riziko spojené s financováním výstavby nemovitosti, spoèívající v tom, �e pøi 
financování výstavby nemovitostí existuje riziko vyplývající ze specifik realizace 
výstavby, napø. zásah vy��í moci ztì�ující èi znemo�òující výstavbu, nedodr�ení 
harmonogramu prací apod. Toto riziko je mo�né omezit dùsledným výbìrem 
renomovaných developerských a stavebních spoleèností spolu s aplikací kontrolní 
èinnosti stavebního dozoru. 

f) Riziko nedostateèné likvidity aktiv spoèívající v tom, �e není zaruèeno vèasné a 
pøimìøené zpenì�ení dostateèného mno�ství aktiv urèených k prodeji (napø. 
bytových jednotek v residenèních projektech), nebo vèasné a pøimìøené obsazení 
aktiv urèených k pronájmu (napøíklad nebytových prostor u neresidenèních 
projektù) dostateèným mno�stvím nájemcù 

g) Úvìrové riziko, tj. riziko spojené s pøípadným nedodr�ením závazkù protistrany 
Fondu, kdy emitent investièního nástroje v Majetku Fondu èi protistrana smluvního 
vztahu (pøi realizaci konkrétní investice) nedodr�í svùj závazek, pøípadnì dlu�ník 
pohledávky tuto pohledávku vèas a v plné vý�i nesplatí. 

h) Riziko spojené s vyu�itím cizího kapitálu pro dosahování investièních cílù Fondu 
spoèívá v zesíleném vlivu vývoje tr�ních cen aktiv v Majetku Fondu na hodnotu 
akcie a potenciálnì tak umo�òuje dosáhnout vy��ího zisku, ale také vy��í ztráty. 

i) Derivátové produkty a repo obchody jsou vysoce specializované nástroje, které 
vy�adují jiné investièní techniky a analýzy rizik ne� standardní druhy investic jako 
nemovitosti nebo Úèasti. Rizika spojená s jednotlivými typy derivátù nebo repo 
obchodù jsou zejména rizika tr�ního pohybu úrokových mìr, mìnových kurzù èi 
tr�ním rizikem vývoje jiných podkladových aktiv, rizikem ztráty opèní prémie nebo 
riziko, �e pøípadná ztráta z prodeje opce mù�e pøevý�it zisk z opèní prémie. 

j) Úvìrové riziko spojené s pøípadným nedodr�ením závazkù protistrany Fondu, kdy 
emitent investièního nástroje v Majetku Fondu èi protistrana smluvního vztahu (pøi 
realizaci konkrétní investice) nedodr�í svùj závazek, pøípadnì dlu�ník pohledávky 
tuto pohledávku vèas a v plné vý�i nesplatí. 

k) Riziko vypoøádání spojené s tím, �e vypoøádání transakce neprobìhne tak, jak se 
pøedpokládalo, z dùvodu, �e protistrana nezaplatí, nebo nedodá investièní nástroje 
ve stanovené lhùtì. 

l) Riziko zvý�ení investièních nákladù jednotlivých projektù oproti míøe 
pøedpokládané obchodním plánem pøíslu�ného projektu. 
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m) Riziko vyplývající z veøejnoprávní regulace související s realizací projektù, 
zejména opo�dìné vydání rozhodnutí nezbytných k  výstavbì (napøíklad územní 
rozhodnutí, stavební povolení, veøejnoprávní smlouvy, kolaudaèní souhlasy apod.) 
oproti termínu pøedpokládanému obchodním plánem pøíslu�ného projektu, 
pøípadnì stav, kdy realizace projektu je zcela znemo�nìna pro nevydání nìkterého 
z potøebných veøejnoprávních dokumentù. 

n) Tr�ní riziko vyplývající z vlivu zmìn vývoje nemovitostního trhu na ceny a hodnoty 
projektù v Majetku Fondu. 

o) Riziko ztráty svìøeného majetku spoèívající v tom, �e je Majetek Fondu v úschovì 
a existuje tedy riziko ztráty Majetku Fondu svìøeného do úschovy nebo jiného 
opatrování, která mù�e být zapøíèinìna insolventností, nedbalostí nebo úmyslným 
jednáním osoby, která má Majetek Fondu v úschovì nebo jiném opatrování. 

9.3 Dùsledkem výskytu nìkterého z pøípadù pøedstavujících rizika uvedená v pøedchozím 
Èlánku 9.2 Statutu mù�e být zpo�dìní, sní�ení nebo úplné vylouèení výnosù 
pøedpokládaných obchodním plánem pøíslu�ného projektu. Takový stav mù�e být 
pøeká�kou pokrytí vlastní investice Fondu do projektu, popøípadì té� pøeká�kou úhrady 
dluhù vùèi financující bance. Vzhledem k tomu, �e úhrada prostøedkù investovaných 
Fondem do projektu bude zpravidla podøízena plnému uhrazení dluhù vùèi financující 
bance, vlastní prostøedky by Fondu nebyly vráceny pøed tímto uhrazením; v pøípadì 
krajnì nepøíznivého vývoje (zahrnujícím té� mo�nou insolvenci pøíslu�né spoleènosti) 
nebude vlastní investice Fondu vrácena ani v pùvodní vý�i nebo dojde k úplné ztrátì 
vlastních investovaných prostøedkù. 

9.4 Ostatní relevantní rizika, která mohou ovlivnit hodnotu investice do Fondu: 

a) Riziko nestálé aktuální hodnoty akcií vydaných Fondem v dùsledku zmìn skladby 
èi hodnoty Majetku Fondu. 

b) Operaèní riziko � ztráta vlivem nedostatkù èi selhání vnitøních procesù, nebo 
lidského faktoru, anebo vlivem vnìj�ích událostí a rizika ztráty majetku svìøeného 
do úschovy nebo jiného opatrování, které mù�e být zapøíèinìno zejména 
insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschovì 
nebo jiném opatrování Majetek Fondu nebo cenné papíry vydávané fondem. 

c) Riziko vypoøádání � transakce Majetku Fondu mù�e být zmaøena v dùsledku 
neschopnosti protistrany obchodu dostát svým dluhùm a dodat majetek nebo 
zaplatit ve sjednaném termínu. 

d) Riziko právních vad � hodnota Majetku Fondu se mù�e sní�it v dùsledku právních 
vad nemovitostí nabytých do Majetku Fondu, tedy napøíklad v dùsledku existence 
zástavního práva tøetí osoby, vìcného bøemene, nájemního vztahu, resp. 
pøedkupního práva.  

e) Riziko, �e ze zákonem stanovených dùvodù mù�e být Fond zru�en, napøíklad 
z dùvodu, �e do 1 roku ode dne zápisu Fondu do seznamu investièních fondù 
s právní osobností fondový kapitál investièního fondu nedosáhne vý�e 1.250.000,- 
EUR, �e prùmìrná vý�e fondového kapitálu Fondu za posledních 6 mìsícù 
nedosahuje èástky odpovídající alespoò 1.250.000,- EUR, �e Fond nemá po dobu 
del�í ne� tøi mìsíce depozitáøe, z dùvodu �ádosti o výmaz Fondu ze seznamu 
investièních fondù s právní osobností, zru�ení Fondu s likvidací, rozhodnutí soudu, 
rozhodnutí o pøemìnì apod. 

f) Riziko, �e ÈNB odejme povolení k èinnosti Investièní spoleènosti, jestli�e bylo 
vydáno rozhodnutí o jejím úpadku, nebo jestli�e byl insolvenèní návrh zamítnut 
proto, �e majetek Investièní spoleènosti nebude postaèovat k úhradì nákladù 
insolvenèního øízení. 
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g) Riziko vyplývající z omezení kontrolních èinností Depozitáøe § 73 odst. 1 písm. f) 
Zákona. 

h) Mìnové riziko spoèívající v tom, �e hodnota investice mù�e být ovlivnìna zmìnou 
devizového kurzu. Aktiva v majetku Fondu mohou být vyjádøena v jiných mìnách, 
ne� v èeských korunách, zatímco aktuální hodnota akcie Fondu a podíl na zisku 
se stanovuje v èeských korunách (základní mìnová hodnota). Zmìny smìnného 
kurzu základní mìnové hodnoty Fondu a jiné mìny, ve které jsou vyjádøeny 
investice Fondu, mohou vést k poklesu nebo ke zvý�ení hodnoty investièního 
nástroje vyjádøeného v této mìnì. Nepøíznivé mìnové výkyvy mohou vést ke 
ztrátì. 

i) Riziko právních vad � hodnota Majetku Fondu se mù�e sní�it v dùsledku právních 
vad ochranné známky, obchodní firmy nebo autorského práva, tedy napøíklad 
v dùsledku nesprávné registrace, nedostateèné ochrany územní èi typové, 
existence sporu s jiným subjektem, nájemního vztahu, resp. pøedkupního práva.  

10 Zásady hospodaøení Fondu 

10.1 Fond nevytváøí podfondy ve smyslu § 156 odst. 1 Zákona. 

10.2 Fond úèetnì a majetkovì oddìluje majetek a dluhy ze své investièní èinnosti od svého 
ostatního jmìní. 

10.3 K uspokojení pohledávky vìøitele nebo akcionáøe za Fondem, která vznikla v souvislosti 
s jeho investièní èinností, lze pou�ít pouze majetek z této investièní èinnosti. Majetek z 
investièní èinnosti Fondu nelze pou�ít ke splnìní dluhu, který není dluhem z její investièní 
èinnosti. 

10.4 Úèetním obdobím Fondu je stanoveno období od 1. ledna do 31. prosince kalendáøního 
roku; pøípadné zmìny prùbìhu úèetního období v souvislosti s pøemìnou 
uskuteèòovanou podle ustanovení Zákona a Zákona o pøemìnách tím nejsou vylouèeny. 
Schválení úèetní závìrky Fondu nále�í do pùsobnosti valné hromady Fondu. 

10.5 Majetek a dluhy Fondu se oceòují reálnou hodnotou ke dni, k nìmu� se vypoèítává 
hodnota investièní akcie. Reálnou hodnotu majetku a dluhù Fondu (resp. jednotlivých 
majetkových hodnot) stanovuje: 

a) Administrátor za podmínek dle § 194 a § 195 Zákona; anebo 

b) nezávislý znalec. 

10.6 Reálnou hodnotu Úèasti v Majetku Fondu je Administrátor oprávnìn stanovit také 
s vyu�itím nezávislého znaleckého stanovení reálné hodnoty hlavních majetkových 
hodnot v majetku oceòované Úèasti anebo spoleènosti, na které má oceòovaná Úèast 
pøímou anebo nepøímou úèast. 

10.7 Reálná hodnota nemovitostí a Úèastí v Majetku Fondu je stanovena v�dy ke konci 
ka�dého kalendáøního roku, pøièem� takto urèená hodnota se pova�uje za reálnou 
hodnotu nemovitostí a Úèastí pro období od posledního dne kalendáøního roku do dne 
pøedcházejícímu dni dal�ího stanovení reálné hodnoty nemovitostí a majetkových úèastí, 
tj. do dne pøedcházejícího datu: 

a) mimoøáného ocenìní dle tohoto Statutu; nebo 

b) ocenìní ke konci následujícího kalendáøního roku. 

10.8 Administrátor zajistí externí znalecké ocenìní hodnoty nemovitosti v pøípadì nabytí nebo 
pozbytí vlastnického práva k nemovitosti za podmínek Zákona. Tímto ocenìním hodnoty 
nemovitosti je Obhospodaøovatel i Administrátor vázán. 
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10.9 V pøípadì náhlé zmìny okolností ovlivòující cenu nemovitostí a majetkových úèastí 
v Majetku Fondu a na �ádost v�ech akcionáøù vlastnící zakladatelské akcie Fondu 
provede Administrátor ocenìní reflektující aktuální okolnosti ovlivòující cenu Majetku 
Fondu (�mimoøádné ocenìní�). Na základì mimoøádného ocenìní provede Administrátor 
rovnì� mimoøádné stanovení aktuální hodnoty investièní akcie, kterou spolu s datem 
mimoøádného ocenìní bezodkladnì za�le v�em akcionáøùm Fondu zpùsobem 
stanoveným pro vyhlá�ení aktuální hodnoty investièní akcie Fondu. 

10.10 Pøi pøepoètu hodnoty aktiv vedených v cizí mìnì se pou�ije kurz devizového trhu ÈNB 
vyhlá�ený ÈNB a platný v den, ke kterému se pøepoèet provádí. 

10.11 Investièní spoleènost jednou roènì stanoví míru vyu�ití pákového efektu v souladu 
s èlánkem 6 a� 11 naøízení è. 231/2013, kterým se doplòuje smìrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování 
èinnosti, depozitáøe, pákový efekt, transparentnost a dohled. 

10.12 O jednotlivých investicích rozhoduje Investièní spoleènost, pøièem� je povinna vy�ádat 
si pøedchozí písemné stanovisko investièního výboru Fondu. Investièní výbor Fondu má 
tøi èleny a je poradním orgánem Fondu. Èleny investièního výboru jmenuje a odvolává 
Investièní spoleènost, a to dva èleny na návrh vìt�iny akcionáøù vlastnících 
zakladatelské akcie Fondu a jednoho èlena na návrh pøedsedy pøedstavenstva Investièní 
spoleènosti. Investièní výbor rozhoduje o svém stanovisku prostou vìt�inou v�ech èlenù, 
hlasování per rollam i ve formì emailové zprávy je mo�né. Investièní výbor hlasuje o 
stanoviscích k návrhùm pøedkládaným Investièní spoleèností a jednotlivými èleny 
investièního výboru. Stanovisko je buï (i) ano, podporujeme navrhovanou investici, nebo 
(ii) ano, podporujeme navrhovanou investici za následujících podmínek, nebo (iii) ne, 
nepodporujeme navrhovanou investici. Informace o slo�ení investièního výboru a jeho 
zmìnách poskytne Investièní spoleènost bez zbyteèného odkladu v�em akcionáøùm 
Fondu. 

Investièní spoleènost není stanoviskem investièního výboru Fondu vázána a je 
oprávnìna rozhodnout o investici i pøi negativním stanovisku investièního výboru, pokud 
tím není poru�en jakýkoli obecnì závazný právní pøedpis, Statut nebo poru�ena 
povinnost odborné péèe Investièní spoleènosti. Pokud bude zámìr v souladu se 
Zákonem a Statutem Fondu, Investièní spoleènost zajistí realizaci daného investièního 
zámìru. 

10.13 V pøípadì, �e Fond disponuje dostateènými penì�ními zdroji, pro které není plánováno 
vyu�ití pro investièní èinnost Fondu, mù�e Obhospodaøovatel, s pøedchozím souhlasem 
správní rady Fondu, vlastníkùm investièních akcií doruèit oznámení o nákupu jimi 
vlastnìných investièních akcií na úèet Fondu (dále jen �oznámení o nákupu�), a to 
v poètu kusù uvedených v oznámení o nákupu, ve kterém se Fond rovnì� zavazuje 
zaplatit za nì kupní cenu v souladu s Èlánkem 10.14 tohoto Statutu. 

10.14 Oznámení o nákupu podle Èlánku 10.13 tohoto Statutu mù�e být i opakované a mù�e 
zahrnovat v�echny investièní akcie Fondu vlastnìné akcionáøem. Obhospodaøovatel 
v oznámení o nákupu ka�dému akcionáøi urèí: 

a) zda se oznámení o nákupu bude týkat v�ech investorù nebo pouze investorù do 
urèitého druhu investièních akcií; 

b) nediskriminaèním zpùsobem poèet investièních akcií, které budou v rámci pøíslu�ného 
oznámení o nákupu nakoupeny; 

c) kupní cenu; kupní cena bude v�dy rovna èisté aktuální hodnotì investièních akcií pro 
období, do kterého spadá den, ve kterém bylo akcionáøùm odesláno oznámení o 
nákupu dle Èlánku 10.13 tohoto Statutu. 

Investièní akcie nákupem dle Èlánku 10.13 tohoto Statutu zanikají. 
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Pøi nákupu dle Èlánku 10.13 tohoto Statutu se má v�dy za to, �e jako první jsou nakupovány 
investièní akcie akcionáøem nejdøíve nabyté. 

 

10.15 Kupní cena za nákup dle Èlánku 10.14 písm. c) tohoto Statutu tohoto se vyplatí akcionáøi 
do 30 (tøiceti) dnù ode dne odepsání investièních akcií z pøíslu�ného majetkového úètu 
nebo výmazu ze seznamu akcionáøù, a to pøevodem na platební úèet akcionáøe uvedený 
v seznamu akcionáøù. 

10.16 Za nediskriminaèní zpùsob se nepova�ují zejména takové rozdíly vznikající pøi nákupu 
investièních akcií, jejich� pøíèinou jsou rozdílné èasové okam�iky vstupu pøíslu�ného 
akcionáøe do Fondu anebo rozdílné emisní kurzy investièních akcií jednotlivých 
akcionáøù, by� by se jednalo o investièní akcie jednoho druhu. 

10.17 Probíhá-li ve vztahu k Fondu mimoøádné pøecenìní aktiv anebo dluhù, audit finanèních 
výkazù anebo jiné èinnosti, které mohou v budoucnu ovlivnit výpoèet aktuální hodnoty 
investièní akcie, je Obhospodaøovatel oprávnìn v pøípadì nákupu prodlou�it lhùtu pro 
koneènou úhradu kupní ceny a� na 120 dnù od data odepsání investièních akcií 
z majetkového úètu, resp. seznamu akcionáøù, pøièem� souèasnì mù�e rozhodnout o 
výplatì zálohy za kupní cenu ve vý�i urèené podle známé èisté aktuální hodnoty 
investièní akcie. 

10.18 V pøípadì zpìtnì provedené opravy èisté aktuální hodnoty investièní akcie bude 
z Majetku Fondu vykompenzován rozdíl ve vý�i zji�tìných rozdílù týkajících se èástek 
za nakoupené investièní akcie. Kladný rozdíl èástky za nakoupené investièní akcie není 
akcionáø povinen vracet, byl-li tento rozdíl pøijat v dobré víøe. Jestli�e v dùsledku zpìtnì 
provedené opravy èisté aktuální hodnoty investièní akcie do�lo k tomu, �e akcionáøi bylo 
za nakoupené investièní akcie vyplaceno ni��í protiplnìní, bude tento akcionáø bez 
zbyteèného odkladu kompenzován doplatkem za nakoupené investièní akcie ve vý�i 
zji�tìného rozdílu. V pøípadì opravy èisté aktuální hodnoty investièní akcie, která 
pøedstavuje 1,0% a ménì opravené èisté aktuální hodnoty investièní akcie, nebudou 
rozdíly kompenzovány. 

10.19 Práva akcionáøe podílet se na zisku a na likvidaèním zùstatku, jako� i dal�í majetková 
práva, spojená s investièní akcií Fondu, se vztahují jen k majetku a dluhùm z investièní 
èinnosti Fondu. 

10.20 Pou�ití zisku z investièní èinnosti: 

a) Hospodáøský výsledek Fondu z jeho investièní èinnosti vzniká jako rozdíl mezi výnosy 
z investièních èinností vykonávaných Fondem a náklady na zaji�tìní investièní èinnosti 
Fondu. 

b) Výnosy z majetku z investièní èinnosti Fondu se pou�ijí ke krytí nákladù, nestanoví-li 
obecnì závazné právní pøedpisy, tento Statut nebo stanovy Fondu jinak. Pokud 
hospodaøení Fondu za úèetní období skonèí ziskem z investièní èinnosti (pøebytek 
výnosù nad náklady Fondu z investièní èinnosti), nemusí být zisk pou�it k výplatì podílu 
na zisku, ale mù�e se pou�ít k reinvesticím smìøujícím ke zvý�ení majetku z investièní 
èinnosti Fondu a ke zvý�ení hodnoty jednotlivých investièních akcií. Pokud hospodaøení 
Fondu za úèetní období skonèí ztrátou z investièní èinnosti (pøevý�ení nákladù nad 
výnosy Fondu z investièní èinnosti), bude vzniklá ztráta hrazena ze zdrojù Fondu 
z investièní èinnosti. Ke krytí ztráty se pøednostnì pou�ije nerozdìlený zisk z investièní 
èinnosti z minulých let. 

c) V souladu s ustanovením pøedchozího odstavce mù�e valná hromada Fondu 
rozhodnout o tom, �e akcionáøùm bude vyplacen podíl na zisku. Podílem na zisku 
akcionáøù Fondu je dividenda. Podíl akcionáøe na dividendì a zisku je urèen 
následujícím zpùsobem: 
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a. Dividenda na ka�dý druh akcií emitovaných Fondem mù�e být urèena 
v rozdílné vý�i; 

b. Dividendu na PIA lze vyplatit výluènì na vrub FK PIA; 

c. Dividendu na VIA lze vyplatit výluènì na vrub FK VIA. 

d) V pøípadì, �e nìkterý druh investièních akcií je�tì není vydán, pøipadá celý zisk na 
vydané investièní akcie. 

e) Rozhodným dnem pro uplatnìní práva na dividendu je den urèený k takovému úèelu 
valnou hromadou Fondu. Tento den nesmí pøedcházet dni konání valné hromady, která 
rozhodla o výplatì dividendy, a nesmí následovat po dnu splatnosti dividendy. 
Dividenda je splatná nejpozdìji do �esti mìsícù ode dne, kdy bylo pøijato usnesení valné 
hromady o rozdìlení zisku. O splatnosti dividend a tantiém rozhodne valná hromada 
usnesením o rozdìlení zisku. Pokud valná hromada v usnesení splatnost a místo 
výplaty neupraví, platí zákonná úprava. 

f) Fond vyplatí dividendu na své náklady a nebezpeèí pouze bezhotovostním pøevodem 
na úèet akcionáøe vlastnícího investièní akcie uvedený v seznamu akcionáøù. 

g) Valná hromada mù�e stanovit svým rozhodnutím kritéria pro vznik nároku èlenù správní 
rady a statutárního øeditele na výplatu tantiém. 

10.21 Pou�ití zisku z neinvestièní èinnosti: 

Ustanovení a postup upravený v Èlánku 10.20 tohoto Statutu se pou�ije obdobnì pro 
pou�ití zisku, který nevznikl z investièní èinnosti. Právo na zisk, který nevznikl z investièní 
èinnosti, nále�í zakladatelským akciím. Podíl u zakladatelských akcií na dividendì 
odpovídá pomìru na fondovém kapitálu Fondu pøipadajícímu na zakladatelské akcie 
(zapisovaný základní kapitál). 

11 Pravidla poskytování a pøijímání úvìrù a zápùjèek. Míra vyu�ití 
pákového efektu. 

11.1 Investièní spoleènost pro urèení maximální limitu pro míru vyu�ití pákového efektu na 
úèet tohoto Fondu, jako� i pro urèení limitu pro poskytnutí investièních nástrojù z Majetku 
Fondu jako finanèního kolaterálu, nebo srovnatelného zaji�tìní podle práva cizího státu, 
anebo jiného zaji�tìní, zohlední zejména: 

a) investièní strategii Fondu, 

b) míru expozice Fondu, jako� i jinou ekonomickou vazbu na osoby, které by mohly 
být zdrojem systémového rizika pro øádné fungování finanèního trhu v Èeské 
republice, 

c) riziko koncentrace vùèi jedné smluvní stranì, 

d) míru zaji�tìní pøi vyu�ívání pákového efektu, 

e) pomìr Majetku a dluhù Fondu a 

f) charakter, rozsah a slo�itost svých èinností. 

11.2 Fond mù�e pøijmout úvìr (vèetnì hypoteèního úvìru), nebo zápùjèku se splatností 
nepøesahující 25 let za podmínek odpovídajících standardu na nemovitostním trhu, a to 
do vý�e 2000 % hodnoty Majetku Fondu (poèítáno u ka�dého jednotlivého úvìru nebo 
zápùjèky pøed poskytnutím). Souèet v�ech úvìrù a zápùjèek pøijatých Fondem nesmí 
pøesáhnout 2000 % hodnoty Majetku Fondu a souèasnì úrokové zatí�ení bude brát 
ohled na pravidla nízké kapitalizace pro zachování plné uznatelnosti úrokù jako 
daòového nákladu Fondu. 
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11.3 Fond mù�e rovnì� poskytovat úvìry nebo zápùjèky, a to a� do souhrnné vý�e 100 % 
hodnoty Majetku Fondu. Úvìry nebo zápùjèky budou Fondem poskytovány se splatností 
nepøesahující 20 let a za podmínek obvyklých v obchodním styku. Preferovanou 
podmínkou poskytnutí zápùjèky èi úvìru z Majetku Fondu bude poskytnutí pøimìøeného 
zaji�tìní (napøíklad zástavní právo, smìnka, ruèitelské prohlá�ení apod.), nicménì to 
není povinnou podmínkou. Maximální limit zápùjèek a úvìrù poskytnutých jednomu 
dlu�níkovi èiní 98 % hodnoty Majetku Fondu. 

11.4 Fond mù�e ze svého majetku poskytnout zaji�tìní pøijatých úvìrù èi zápùjèek za 
podmínky, �e má poskytnutí takového zaji�tìní pozitivní ekonomický dopad. Poskytnutí 
zaji�tìní musí být v souladu s celkovou investièní strategií Fondu a nesmí nepøimìøenì 
zvy�ovat riziko portfolia Fondu. 

11.5 Majetek Fondu nelze pou�ít k poskytnutí úvìru nebo zápùjèky, k zaji�tìní dluhu jiné 
osoby, nebo k úhradì dluhu, který nesouvisí s obhospodaøováním tohoto Fondu bez 
souhlasu valné hromady Fondu. 

12 Pravidla sjednávání repo obchodù a derivátù na úèet Fondu 

12.1 Na úèet Fondu lze sjednat repo obchod, je-li jeho pøedmìtem majetková hodnota 
vymezená v Èlánku 7 tohoto Statutu. 

12.2 Podmínky sjednání reverzního repo obchodu musí splòovat po�adavky stanovené 
Èlánku 11 tohoto Statutu. 

12.3 Na úèet Fondu lze sjednat derivát vymezený v Èlánku 7 tohoto Statutu, je-li: 

a) pøijat k obchodování na nìkterém z trhù uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) Naøízení; 

b) sjednán s pøípustnou protistranou ve smyslu § 6 odst. 3 Naøízení; 

c) sjednán s osobou, na ní� má Fond Úèast umo�òující ovládat tuto osobu. 

12.4 Na úèet Fondu lze sjednat derivát za úèelem zaji�tìní hodnoty Majetku Fondu, sní�ení 
míry rizika Fondu nebo sní�ení nákladù souvisejících s obhospodaøováním Majetku 
Fondu. 

12.5 Reálná hodnota derivátu sjednaného na úèet Fondu nesmí v dobì sjednání v absolutní 
hodnotì pøesáhnout 5 % Majetku Fondu. 

12.6 Reálná hodnota v�ech derivátù sjednaných na úèet Fondu nesmí v souètu v absolutní 
hodnotì pøesáhnout 10 % Majetku Fondu.  

12.7 Celková expozice Fondu vùèi derivátovým pozicím urèená standardní závazkovou 
metodou nepøesáhne 100 % fondového kapitálu Fondu. 

13 Cenné papíry vydané Fondem, jejich odkup, pøevod a 
obchodování s nimi  

13.1 Fond vydává následující druhy kusových akcií � zakladatelské akcie, výkonnostní 
investièní akcie a prioritní investièní akcie. 

13.2 Akcie Fondu mají podobu listinného cenného papíru a zaknihovaného cenného papíru 
a jsou vydány ve formì na jméno. 

13.3 Jednotlivé akcie, které mají podobu listinného cenného papíru, mohou být na �ádost 
akcionáøe a v souladu se stanovami Fondu nahrazeny hromadnou listinou. 

13.4 Akcie Fondu se zapisuje do seznamu akcionáøù. Do seznamu akcionáøù se zapisují 
údaje po�adované ust. § 264 Zákona o obchodních korporacích. V pøípadì 
zaknihovaných akcií jsou akcie Fondu evidovány i na pøíslu�ných majetkových úètech. 
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Seznam akcionáøù není u akcií v zaknihované podobì nahrazen výpisem z evidence 
Centrálního depozitáøe cenných papírù nebo výpisem z evidence navazující na evidenci 
Centrálního depozitáøe cenných papírù. 

13.5 Hodnota akcií je vyjádøena v èeských korunách (CZK). 

13.6 Akcionáøi Fondu mají ve�kerá práva spojená s akciemi Fondu, která jim udìlují tento 
Statut, stanovy Fondu a Zákon o obchodních korporacích, nestanoví-li stanovy Fondu 
nebo Zákon nìco jiného. Akcionáøi se podílejí na fondovém kapitálu Fondu dle pravidel 
stanovených tímto Statutem, stanovami Fondu, Zákonem a Zákonem o obchodních 
korporacích. Na ka�dý druh emitovaných akcií pøipadá urèitá èást fondového kapitálu 
Fondu, jak vyplývá ze stanov Fondu a z tohoto Statutu ní�e. Ve�keré emitované akcie 
urèitého druhu pøedstavují stejný podíl na pøíslu�né èásti fondového kapitálu Fondu 
pøipadajícího na daný druh akcií. 

Zakladatelské akcie 

13.7 Zakladatelské akcie Fondu nejsou pøijaty k obchodování na evropském regulovaném 
trhu. 

13.8 Zapisovaný základní kapitál Fondu je rozvr�en na 20.000 (dvacet tisíc) kusù 
zakladatelských akcií pøedstavujících stejný podíl na zapisovaném základním kapitálu 
Fondu. 

13.9 Zakladatelské akcie mají podobu cenného papíru ve formì na jméno. 

13.10 Zakladatelskými akciemi zùstávají v pøípadì úpisu i ty zakladatelské akcie, které nabyla 
jiná osoba ne� vlastník zakladatelských akcií, nebo� �ádný z tìchto vlastníkù nevyu�il 
svého pøedkupního práva podle ust. § 160 Zákona, a rovnì� zakladatelské akcie, které 
upsala jiná osoba ne� vlastník zakladatelských akcií, nebo� �ádný z tìchto vlastníkù 
nevyu�il svého pøednostního práva na úpis nových zakladatelských akcií za podmínek 
uvedených v ust. § 161 Zákona. 

13.11 Se zakladatelskou akcií je spojeno právo akcionáøe jako spoleèníka podílet se podle 
Zákona o obchodních korporacích, tohoto Statutu a stanov Fondu na øízení Fondu, jeho 
zisku a na likvidaèním zùstatku pøi jeho zru�ení s likvidací. Toto právo na podíl na zisku 
a na likvidaèním zùstatku vzniká pouze z hospodaøení Fondu s majetkem, který nevznikl 
z investièní èinnosti (ze zapisovaného základního kapitálu). 

Investièní akcie 

13.12 Akcie Fondu, které nejsou zakladatelskými akciemi, jsou investièní akcie. S investièní 
akcií je spojeno právo na její odkoupení na �ádost jejího vlastníka na úèet Fondu. 
Investièní akcie odkoupením zanikají. 

13.13 Pro úèely tohoto Statutu se investièními akciemi rozumí výkonnostní investièní akcie ( 
v tomto Statutu také jako �VIA�) a prioritní investièní akcie (v tomto Statutu také jako 
�PIA�), nevyplývá-li ze znìní nìco jiného. 

13.14 Fond mù�e vydávat následující druhy kusových investièních akcií: VIA a PIA. 

13.15 Investièní akcie lze vydat pouze na základì veøejné výzvy. 

13.16 VIA mají podobu listinných cenných papírù a jsou vydány ve formì na jméno. VIA nejsou 
pøijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. 

13.17 VIA pøedstavují podíl akcionáøe na èásti fondového kapitálu Fondu pøipadající na VIA 
(dále také jako �FK VIA�). 

13.18 PIA mají podobu zaknihovaných cenných papírù a jsou vydány ve formì na jméno. PIA 
mohou být pøijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. 

13.19 PIA pøedstavují podíl akcionáøe na èásti fondového kapitálu Fondu pøipadající na PIA 
(dále také jako �FK PIA�). 
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13.20 S investièními akciemi není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li obecnì závazný 
právní pøedpis nebo stanovy Fondu nìco jiného. S investièní akcií není spojeno právo 
akcionáøe jako spoleèníka podílet se podle Zákona o obchodních korporacích a stanov 
Fondu na øízení Fondu, av�ak je s ní spojeno právo akcionáøe podílet se podle Zákona, 
tohoto Statutu a stanov Fondu na zisku Fondu a na likvidaèním zùstatku pøi jeho zru�ení 
s likvidací. Toto právo na podíl na zisku a na likvidaèním zùstatku vzniká pouze z 
hospodaøení Fondu s majetkem, který vznikl z investièní èinnosti. (z fondového kapitálu 
Fondu, který pøipadá na investièní akcie). 

Nabývání investièních akcií Fondu, postupy a podmínky pro vydávání a 
odkupování investièních akcií 

13.21 Investièní akcie Fondu mù�e smluvnì nabývat osoba, investuje-li nejménì: 

a) ve vý�i ekvivalentu èástky 125.000,- EUR (jedno sto dvacet pìt tisíc euro) pøepoètené 
na èeské koruny v kurzu vyhla�ovaném Èeskou národní bankou ke dni nabytí 
v pøípadì, �e splòuje podmínky ust. § 272 odst. 1  písm. a) a� i) bod 1 Zákona. 

b) èástku 1.000.000,- Kè (jeden milion korun èeských) v pøípadì, �e splòuje podmínky ust. 
§ 272 odst. 1 písm. i) bod 2 Zákona. 

13.22 Fond je oprávnìn za úpis investièních akcií úètovat investorovi vstupní poplatek 
v maximální vý�i 3 % z investované èástky v závislosti na smlouvì o úpisu investièních 
akcií Tento poplatek je pøíjmem Fondu.  

13.23 Fond emituje investièní akcie za aktuální hodnotu investièní akcie vyhlá�enou v�dy 
zpìtnì pro období, v nìm� se nachází tzv. rozhodný den, tj. den pøipsání finanèních 
prostøedkù poukázaných investorem na úèet Fondu zøízený pro tento úèel depozitáøem 
Fondu, resp. za penì�ní èástku zapoètenou k rozhodnému dni postupem dle § 21 odst. 
3 Zákona o obchodních korporacích. Za penì�ní èástku do�lou na úèet Fondu, sní�enou 
o pøípadný vstupní poplatek (srá�ku) úètovaný dle smlouvy o úpisu akcií, nebo za 
penì�ní èástku zapoètenou k rozhodnému dni postupem dle § 21 odst. 3 Zákona o 
obchodních korporacích je emitován nejbli��í ni��í celý poèet investièních akcií Fondu 
vypoètený jako celoèíselná èást podílu do�lé èástky (po sra�ení poplatku) a aktuální 
hodnoty investièní akcie Fondu pro rozhodný den. Rozdíl (zbytek do�lé èástky), za který 
ji� nelze nakoupit celou investièní akcii Fondu, je pøíjmem Fondu (zpùsob vyrovnání 
nedoplatkù, pøípadnì pøeplatkù). 

13.24 Aktuální hodnota investièních akcií je stanovována z fondového kapitálu Fondu 
pøipadajícího na jednotlivé druhy investièních akcií podle následujících odstavcù tohoto 
Statutu a zji�tìného na konci rozhodného období. Rozhodné období zaèíná bì�et v den 
následující po dni, pro který byla stanovena poslední aktuální hodnota investièních akcií, 
a konèí zpravidla 30. 6. a 31. 12. kalendáøního roku. V obvyklých pøípadech je 
rozhodným obdobím 6 kalendáøních mìsícù (leden a� èerven, èervenec a� prosinec) 
a dnem stanovení aktuální hodnoty investièních akcií poslední den pøíslu�ného 
období 6 kalendáøních mìsícù (30. 6. a 31. 12.). Výjimeènì mù�e být rozhodné období 
krat�í ne� 6 kalendáøních mìsícù, zejména v pøípadech, kdy je spoleènost úèastníkem 
pøemìny dle pøíslu�ných právních pøedpisù nebo v pøípadì mimoøádného stanovení 
aktuální hodnoty investièních akcií. Do konce druhého kalendáøního mìsíce 
následujícího po mìsíci, ve kterém do�lo k zahájení vydávání urèitého druhu 
investièních akcií, se investièní akcie tohoto druhu upisují za emisní kurz ve vý�i 1,- Kè 
(jedna koruna èeská) za jednu investièní akcii. Ustanovení pøedchozí vìty nemá vliv na 
pravidla distribuce fondového kapitálu Fondu mezi jednotlivé druhy akcií. 

13.25 Pravidla pro výpoèet hodnoty fondového kapitálu Fondu jsou definována (slo�itì 
nicménì úèelnì) z následujících dùvodù: 

a) Cílem Fondu je poskytnout jednomu druhu investièních akcií (a jedné skupinì 
akcionáøù), a to prioritním investièním akciím, pøednostní podíl na zisku do urèité 
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vý�e, pøed ostatními investièními akciemi (a ostatními akcionáøi), a to 
výkonnostními investièními akciemi; 

b) Cílem Fondu je poskytnout jednomu druhu investièních akcií (a jedné skupinì 
akcionáøù), a to prioritním investièním akciím, stanovené minimální zhodnocení 
5,1 % p.a. i v pøípadì, �e spoleènost nebude dosahovat zisku dostateèného ke 
splnìní cíle dle písm. a) vý�e. Toto stanovené minimální zhodnocení 5,1 % p.a. 
je hrazeno na úkor výkonnostních investièních akcií; 

c) Stanovené minimální zhodnocení prioritních investièních akcií je zároveò jejich 
maximálním zhodnocením (max 5,1 % p.a.), a to v souètu obou slo�ek rùstu 
fondového kapitálu spoleènosti (výsledek hospodaøení + pøecenìní aktiv). 
Zmìna fondového kapitálu spoleènosti nad toto maximální zhodnocení prioritních 
investièních akcií se projeví v hodnotì výkonnostních investièních akcií; 

d) Ke splnìní vý�e uvedených cílù je tøeba rozdìlit fondový kapitál spoleènosti na 
dvì èásti odpovídající prioritním investièním akciím a výkonnostním investièním 
akciím. Rozdìlené èásti fondového kapitálu se evidují oddìlenì. Obdobnì se 
rozdìluje i dosa�ená zmìna fondového kapitálu (zejména zisk spoleènosti a 
pøecenìní aktiv spoleènosti) za rozhodné období. 

e) Zmìna fondového kapitálu spoleènosti mù�e být u právní formy akciové 
spoleènosti promìnným základním kapitálem dosa�ena více zpùsoby (i úpisy 
nových investièních akcií, odkupy ji� vydaných investièních akcií, pøecenìním 
aktiv), proto je tøeba v�e zohlednit pro správné stanovení hodnot. 

f) U procentuálního stanovení minimálního, resp. pøednostního zhodnocení je 
dùle�ité stanovení báze (objem zdrojù), ze které se toto procentuální zhodnocení 
vypoèítává, co� je zohlednìno definicí investovaných zdrojù na zaèátku 
rozhodného období. 

13.26 Èást fondového kapitálu pøipadající na prioritní investièní akcie urèená pro poslední den 
rozhodného období (t), kterým je zpravidla 30.6. nebo 31.12. (dále jen� FK PIAt�) je 
urèena následujícím vztahem: 

Èást fondového kapitálu pøipadající na prioritní investièní akcie urèená pro poslední 
den pøedchozího rozhodného období (t-1), kterým je zpravidla 30.6. (posledním 
dnem rozhodného období t je pak 31.12. stejného kalendáøního roku) nebo 31.12. 
(posledním dnem rozhodného období (t) je pak 30.6. následujícího kalendáøního 
roku),  (dále jen �FK PIAt-1�) 

(+) souhrn penì�ních prostøedkù, za nì� byly v rozhodném období vydány prioritní 
investièní akcie, po odeètení pøípadných vstupních pøirá�ek a poplatkù 

(+/-) èást výsledku hospodaøení Fondu rozhodného období po zdanìní (dále jen 
�VHt�) pøipadající na FK PIA 

(+/-) èást zmìny oceòovacího rozdílu aktiva �i� (obecné oznaèení jakéhokoli aktiva 
v majetku spoleènosti, pøièem� se pak pro úèely výpoètu zmìny fondového kapitálu 
spoleènosti jednotlivé oceòovací rozdíly sèítají / zapoèítávají) zaúètované 
v rozhodném období do vlastního kapitálu spoleènosti, která se souèasnì 
neprojevila opaènou zmìnou VHt (dále jen ��ORit�) pøipadající na FK PIA 

(+) redistribuce FK VIA na FK PIA 

(-) dividenda pøed zdanìním plynoucí vlastníkùm prioritních investièních akcií, pro 
kterou rozhodný den výplaty pøipadá na rozhodné období, tato dividenda mù�e být 
maximálnì ve vý�i rozdílu mezi aktuální hodnotou prioritní investièní akcie a 
upisovací hodnotou prioritní investièní akcie 
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(-) èástka závazku, který vznikl v rozhodném období spoleènosti vùèi vlastníkùm 
prioritních investièních akcií z titulu �ádosti o odkup tìchto investièních akcií pøed 
odeètením pøípadných výstupních srá�ek a poplatkù 

13.27 Èást fondového kapitálu pøipadající na výkonnostní investièní akcie urèená pro poslední 
den rozhodného období (t), kterým je zpravidla 30.6. nebo 31.12., (dále jen� FK VIAt�) je 
urèena následujícím vztahem: 

Èást fondového kapitálu pøipadající na výkonnostní investièní akcie urèená pro 
poslední den pøedchozího rozhodného období (t-1), kterým je zpravidla 30.6. 
(posledním dnem rozhodného období t je pak 31.12. stejného kalendáøního roku) 
nebo 31.12. (posledním dnem rozhodného období (t) je pak 30.6. následujícího 
kalendáøního roku),  (dále jen �FK VIAt-1�) 

(+) souhrn penì�ních prostøedkù, za nì� byly v rozhodném období vydány 
výkonnostní investièní akcie, po odeètení pøípadných vstupních pøirá�ek a poplatkù 

(+/-) èást výsledku hospodaøení Fondu v rozhodném období po zdanìní (dále jen 
�VHt�) pøipadající na FK VIA 

(+/-) èást zmìny oceòovacího rozdílu aktiva �i� (obecné oznaèení jakéhokoli aktiva 
v majetku spoleènosti, pøièem� se pak pro úèely výpoètu zmìny fondového kapitálu 
spoleènosti jednotlivé oceòovací rozdíly sèítají / zapoèítávají) zaúètované 
v rozhodném období do vlastního kapitálu spoleènosti, která se souèasnì 
neprojevila opaènou zmìnou VHt (dále jen ��ORit�) pøipadající na FK VIA 

(-) redistribuce FK VIA na FK PIA 

(-) dividenda pøed zdanìním plynoucí vlastníkùm výkonnostních investièních akcií, 
pro kterou rozhodný den výplaty pøipadá na rozhodné období, tato dividenda mù�e 
být maximálnì ve vý�i rozdílu mezi aktuální hodnotou výkonnostní investièní akcie 
a upisovací hodnotou výkonnostní investièní akcie 

(-) èástka závazku, který vznikl v rozhodném období Fondu vùèi vlastníkùm 
výkonnostních investièních akcií z titulu �ádosti o odkup tìchto investièních akcií 
pøed odeètením pøípadných výstupních srá�ek a poplatkù 

13.28 Velièina VHt je na jednotlivé èásti fondového kapitálu Fondu alokována na základì 
principu priority minimálního zhodnocení investovaných zdrojù investorù do prioritních 
investièních akcií ke konci pøedchozího rozhodného období, pøièem� za investované 
zdroje k poslednímu dni pøedchozího rozhodného období (t-1) pro FK PIAt-1 (dále jen �IZ 
PIAt-1�) se pova�uje FK PIAt-1 

a) navý�ený o penì�ní prostøedky, které byly v pøedchozích rozhodných obdobích 
získány úpisem prioritních investièních akcií (po odeètení pøípadných vstupních 
pøirá�ek a poplatkù), av�ak nebyly k poslednímu dni pøedchozího rozhodného 
období (t-1) zaúètovány na pøíslu�ný úèet vlastního kapitálu (zaúètovány mohou 
být a� po vydání / zaevidování prioritních investièních akcií, ke kterému mù�e 
dojít a� po stanovení aktuální hodnoty prioritních investièních akcií, tedy nejprve 
je nutné vypoèítat aktuální hodnotu prioritních investièních akcií dle úèetních 
výkazù bez nových úpisù, teprve po  vydání / zaevidování se projeví nové úpisy 
ve fondovém kapitálu; nicménì s tìmito novými zdroji lze investovat od zaèátku 
rozhodného období (t)) a 

b) sní�ený o penì�ní prostøedky (pøed odeètením pøípadných výstupních srá�ek a 
poplatkù), které mají být na základì �ádostí o odkup podaných v pøedchozích 
rozhodných obdobích vyplaceny na odkupy prioritních investièních akcií, av�ak 
nebyly k poslednímu dni pøedchozího rozhodného období (t-1) zaúètovány na 
pøíslu�ný úèet cizích zdrojù (zaúètovány mohou být a� po vyplacení, ke kterému 
mù�e dojít a� po stanovení aktuální hodnoty prioritních investièních akcií, tedy 
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nejprve je nutné vypoèítat aktuální hodnotu prioritních investièních akcií dle 
úèetních výkazù bez nových odkupù, teprve poté se projeví odkupy ve fondovém 
kapitálu; nicménì s tìmito stávajícími zdroji nelze ji� investovat od zaèátku 
rozhodného období (t)). 

13.29 Za investované zdroje k poslednímu dni pøedchozího rozhodného období (t-1) pro FK 
VIAt-1 (dále jen �IZ VIAt-1�) se pova�uje FK VIAt-1 

a) navý�ený o penì�ní prostøedky, které byly v pøedchozích rozhodných obdobích 
získány úpisem výkonnostních investièních akcií (po odeètení pøípadných 
vstupních srá�ek a poplatkù), av�ak nebyly k poslednímu dni pøedchozího 
rozhodného období (t-1) zaúètovány na pøíslu�ný úèet vlastního kapitálu a 

b) sní�ený o penì�ní prostøedky (pøed odeètením pøípadných výstupních srá�ek a 
poplatkù), které mají být na základì �ádostí o odkup podaných v pøedchozích 
rozhodných obdobích vyplaceny na odkupy výkonnostních investièních akcií, 
av�ak nebyly k poslednímu dni pøedchozího rozhodného období (t-1) zaúètovány 
na pøíslu�ný úèet cizích zdrojù. 

13.30 Za investované zdroje k poslednímu dni pøedchozího rozhodného období (t-1) pro celý 
fondový kapitál pøipadající na investièní akcie (dále jen �IZt-1�) se pova�uje IZ PIAt-1 + IZ 
VIAt-1. 

13.31 V pøípadì, �e je výsledek hospodaøení rozhodného období kladný (VHt > 0), rozdìluje 
se výsledek hospodaøení rozhodného období následujícím zpùsobem: 

a) pro VHt ! IZt-1*5,1%*(poèet dní rozhodného období/celkový poèet dní pøíslu�ného 
kalendáøního roku, obvykle tedy 0,5 pøi rozhodném období 6 kalendáøních 
mìsícù), pøipadá nejprve èást VHt ve vý�i rovnající se souèinu IZ PIAt-

1*5,1%*(poèet dní rozhodného období/celkový poèet dní pøíslu�ného 
kalendáøního roku), maximálnì v�ak do vý�e VHt, na FK PIAt a následnì zbývající 
èást na FK VIAt; 

b) pro VHt > IZt-1*5,1%*(poèet dní rozhodného období/celkový poèet dní pøíslu�ného 
kalendáøního roku), pøipadá 

a. èást VHt o velikosti IZ PIAt-1 *5,1%*(poèet dní rozhodného období/celkový 
poèet dní pøíslu�ného kalendáøního roku) na FK PIAt; 

b. èást VHt o velikosti IZ VIAt-1 *5,1%*(poèet dní rozhodného období/celkový 
poèet dní pøíslu�ného kalendáøního roku) na FK VIAt; 

c. èást VHt o velikosti (VHt � IZt-1*5,1%*(poèet dní rozhodného 
období/celkový poèet dní pøíslu�ného kalendáøního roku)) na FK VIAt. 

13.32 V pøípadì, �e je výsledek hospodaøení rozhodného období záporný (VHt < 0), rozdìluje 
se výsledek hospodaøení rozhodného období následujícím zpùsobem: 

a) pro FK VIAt-1 > 0 a souèasnì |VHt| ! FK VIAt-1, pøipadá VHt na FK VIAt; 

b) pro FK VIAt-1 > 0, |VHt| > FK VIAt-1 pøipadá èást VHt o velikosti FK VIAt-1 na FK 
VIAt a èást VHt o velikosti |VHt| - FK VIAt-1 pøipadá na FK PIAt; 

c) pro FK VIAt-1 = 0 pøipadá VHt na FK PIAt. 

13.33 V pøípadì, �e je v rozhodném období zaúètována u aktiva �i� kladná zmìna oceòovacího 
rozdílu ("ORit > 0), rozdìluje se tato zmìna následujícím zpùsobem: 

a) pro "ORit ! hodnota aktiva �i� pøed pøecenìním*5,1%*(poèet dní od data poøízení 
anebo data posledního pøecenìní aktiva �i�/celkový poèet dní pøíslu�ného 
kalendáøního roku), obvykle tedy 0,5 pøi rozhodném období 6 kalendáøních 
mìsícù), pøipadá "ORit na FK PIAt; 
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b) pro "ORit > hodnota aktiva �i� pøed pøecenìním*5,1%*(poèet dní od data poøízení 
anebo data posledního pøecenìní aktiva �i�/celkový poèet dní pøíslu�ného 
kalendáøního roku), pøipadá 

a. èást "ORit o velikosti hodnoty aktiva �i� pøed pøecenìním*5,1%*(poèet dní  
od data poøízení anebo data posledního pøecenìní aktiva �i�/celkový 
poèet dní pøíslu�ného kalendáøního roku) na FK PIAt; 

b. èást "ORit o velikosti hodnoty aktiva �i� pøed pøecenìním*5,1%*(poèet dní  
od data poøízení anebo data posledního pøecenìní aktiva �i�/celkový 
poèet dní pøíslu�ného kalendáøního roku) na FK VIAt; 

c. èást "ORit o velikosti ("ORit � (hodnota aktiva �i� pøed 
pøecenìním*5,1%*(poèet dní od data poøízení anebo data posledního 
pøecenìní aktiva �i�/celkový poèet dní pøíslu�ného kalendáøního roku))) 
na FK VIAt. 

13.34 V pøípadì, �e je v rozhodném období zaúètována u aktiva �i� záporná zmìna 
oceòovacího rozdílu ("ORit < 0), rozdìluje se tento zaúètovaný oceòovací rozdíl 
následujícím zpùsobem: 

a) pro (FK VIAt-1+ èást VHt pøipadající na FK VIAt) > 0 a souèasnì |"ORit| ! (FK VIAt-

1 + èást VHt pøipadající na FK VIAt), pøipadá "ORit na FK VIAt; 

b) pro |"ORit| > (FK VIAt-1+ èást VHt pøipadající na FK VIAt) pøipadá èást "ORit o 
velikosti (FK VIAt-1 + èást VHt pøipadající na FK VIAt) na FK VIAt a èást "ORit o 
velikosti |"ORit| - (FK VIAt-1 + èást VHt pøipadající na FK VIAt) pøipadá na FK PIAt. 

13.35 V pøípadì, �e �e by zhodnocení aktuální hodnoty prioritní investièní akcie mezi 
rozhodnými obdobími pøesáhlo  5,1% p.a., a to vlivem souètu výsledku hospodaøení s 
kladnou zmìnou oceòovacího rozdílu,  rozdìluje se výsledek hospodaøení rozhodného 
období a kladná zmìna oceòovacího rozdílu tak, �e èást pøevy�ující zhodnocení 5,1 % 
p.a. (pøednostnì z  "ORit) pøipadá na FK VIAt. Pøi prodeji pøeceòovaných aktiv v majetku 
spoleènosti dochází ke zvý�ení fondového kapitálu jen v pøípadì prodeje tìchto aktiv za 
vy��í ne� stanovenou cenu, tedy v pøípadì �e je prodejní cena vy��í ne� hodnota 
uvedená v úèetních výkazech spoleènosti pøed prodejem (rùst hodnoty aktiva se tak 
projevuje buï jako kladný oceòovací rozdíl � do prodeje nebo jako výsledek hospodaøení 
� po prodeji, nikoli tedy dvakrát).   

13.36 V pøípadì, �e historické zhodnocení aktuální hodnoty prioritní investièní akcie od data 
zahájení vydávání prioritních investièních akcií neodpovídá dle vý�e uvedených pravidel 
alespoò vý�i 5,1% p.a. (pìt celých jedna procent roènì), bude na základì ní�e 
uvedených pravidel do FK PIAt redistribuována èást nebo plná vý�e FK VIAt-1. 

13.37 Srovnávací hodnota prioritní investièní akcie pro rozhodné období t (dále jen �SH PIAt�) 
se urèí jako souèet 

a) podílu  FK PIAt (fondový kapitál pøipadající na prioritní investièní akcie ke dni, pro 
který je stanovována aktuální hodnota prioritní investièní akcie) bez zapoètení 
vlivu polo�ky �(+) redistribuce FK VIA na FK PIA� a poètu vydaných prioritních 
investièních akcií ke dni, pro který je stanovována aktuální hodnota prioritní 
investièní akcie; a 

b) souhrnu èástky dividend na prioritní investièní akcii pøed zdanìním, pro jejich� 
výplatu nastal rozhodný den od data vzniku spoleènosti do dne, pro který je 
stanovována aktuální hodnota prioritní investièní akcie. 

13.38 Referenèní hodnota prioritní investièní akcie pro rozhodné období t (dále jen �RH PIAt�) 
se urèí jako [poèáteèní emisní kurz prioritní investièní akcie, v den zahájení vydávání 
prioritních investièních akcií*(1,051)(poèet dní od zahájení vydávání prioritních investièních akcií/365)]. 
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13.39 Pokud SH PIAt < RH PIAt bude z FK VIAt-1 do FK PIAt redistribuována men�í 
z následujících èástek: 

a) (RH PIAt - SH PIAt)*poèet vydaných prioritních investièních akcií ke dni, pro který 
je stanovována aktuální hodnota prioritní investièní akcie nebo 

b) FK VIAt-1. 

13.40 Aktuální hodnota PIA pro rozhodné období (t) se urèí podílem FK PIAt (fondový kapitál 
pøipadající na PIA ke dni, pro který je stanovována aktuální hodnota PIA) a poètu 
vydaných PIA ke dni, pro který je stanovována aktuální hodnota PIA. 

13.41 Aktuální hodnota VIA pro rozhodné období (t) se urèí podílem FK VIAt (fondový kapitál 
pøipadající na VIA ke dni, pro který je stanovována aktuální hodnota VIA) a poètu 
vydaných VIA ke dni, pro který je stanovována aktuální hodnota VIA. 

13.42 Aktuální hodnota investièních akcií se stanovuje dvakrát (2x) roènì, v�dy zpìtnì 
k poslednímu dni rozhodného období. 

13.43 Aktuální hodnota investièní akcie je zaokrouhlena matematicky na ètyøi desetinná místa. 
Aktuální hodnota investièní akcie spoleènosti je vyhlá�ena do 10 (deseti) pracovních dnù 
od jejího stanovení pro pøíslu�né období. Aktuální hodnota investièní akcie je vyhlá�ena 
jejím zasláním elektronickou po�tou akcionáøùm spoleènosti. 

13.44 Investièní akcie jsou emitovány do 60 (�edesáti) pracovních dnù ode dne vyhlá�ení 
aktuálního kurzu akcie pro období, v nìm� do�lo k pøipsání penì�ních prostøedkù 
akcionáøe na úèet Fondu. V odùvodnìných pøípadech (zejména tehdy, kdy probíhá 
znalecké pøecenìní majetku Fondu) lze tuto lhùtu prodlou�it na 80 (osmdesát) 
pracovních dní. Vydání investièních akcií probìhne tak, �e Fond pøedá akcionáøi 
investièní akcie bez zbyteèného odkladu po jejich emisi v sídle Administrátora v pracovní 
dny od 9 do 16 hodin. Vydání investièních akcií v zaknihované podobì probìhne 
pøipsáním akcií na pøíslu�ný majetkový úèet. 

13.45 V pøípadì zpìtnì provedené opravy aktuální hodnoty Investièní akcie mù�e být 
z majetku Fondu kompenzován rozdíl ve vý�i zji�tìných rozdílù týkajících se poètu 
vydaných Investièních akcií. Byl-li akcionáøi vydán vy��í poèet Investièních akcií, ne� 
odpovídá poètu, který by mu mìl být vydán na základì opravené aktuální hodnoty 
Investièní akcie, rozhodne Fond o zru�ení pøíslu�ného poètu Investièních akcií ve vý�i 
zji�tìného rozdílu bez náhrady. Akcionáø je povinen poskytnout Fondu neprodlenì 
souèinnost pøi vrácení zru�ených Investièních akcií. Fond neruèí za �kody, které 
vzniknou v dùsledku prodlení akcionáøe s poskytnutím souèinnosti pøi Investièních akcií. 
Byl-li akcionáøi vydán ni��í poèet Investièních akcií, ne� odpovídá poètu, který by mu mìl 
být vydán na základì opravené aktuální hodnoty Investièní akcie, bude akcionáøi 
dodateènì vydán pøíslu�ný poèet Investièních akcií ve vý�i zji�tìného rozdílu. V pøípadì 
opravy aktuální hodnoty Investièní akcie, která pøedstavuje v absolutní hodnotì 0,5 % a 
ménì opravené aktuální hodnoty Investièní akcie nebo v dùsledku které byla zpùsobena 
pouze zanedbatelná �koda a úèelnì vynalo�ené náklady související s její náhradou by 
zjevnì pøevý�ily vý�i její náhrady, nebudou rozdíly v poètu vydaných akcií 
kompenzovány, nerozhodne-li Obhospodaøovatel jinak. 

13.46 Odkupování investièních akcií probíhá na základì �ádosti o odkoupení investièních 
akcií, kterou akcionáø pøedkládá spoleènosti. Administrátor zajistí odkoupení 
po�adovaného poètu investièních akcií na úèet Fondu ve lhùtì: 

a) 30 dnù od konce kalendáøního pololetí, ve kterém Fond obdr�el �ádost o odkoupení 
investièních akcií, pokud pøíslu�ný akcionáø �ádá o odkoupení investièních akcií 
v aktuální hodnotì maximálnì 4.000.000 Kè (ètyøi miliony korun èeských); 

b) 60 dnù od konce kalendáøního pololetí, ve kterém Fond obdr�el �ádost o odkoupení 
investièních akcií, pokud pøíslu�ný akcionáø �ádá o odkoupení investièních akcií 
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v aktuální hodnotì vy��í ne� 4.000.000 Kè (ètyøi miliony korun èeských), maximálnì 
v�ak 10.000.000 Kè (deset milionù korun èeských); 

c) 90 dnù od konce kalendáøního pololetí, ve kterém Fond obdr�el �ádost o odkoupení 
investièních akcií, pokud pøíslu�ný akcionáø �ádá o odkoupení investièních akcií 
v aktuální hodnotì vy��í ne� 10.000.000 Kè (deset milionù korun èeských), 

pøièem� k odkoupení investièních akcií pou�ívá prostøedky z Majetku Fondu, který 
vznikl z investièní èinnosti. 

13.47 �ádost o odkup investièních akcií lze podat: 

a) osobnì v sídle Administrátora v pracovní dny od 9:00 do 16:00; 
b) prostøednictvím po�tovní zásilky s úøednì ovìøeným podpisem; 
c) prostøednictvím elektronické po�ty se zaruèeným podpisem; 
d) prostøednictvím elektronické po�ty bez zaruèeného podpisu, bude-li �ádost 

následnì do 5 pracovních dnù doplnìna zpùsobem dle písm. a), b) nebo c). 

13.48 Administrátor zajistí odkoupení investièní akcie za èástku, která se rovná její aktuální 
hodnotì pro den, ke kterému obdr�el �ádost o odkoupení investièní akcie. Výplata 
penì�ních prostøedkù odpovídajících hodnotì odkoupených investièních akcií je 
provedena bezhotovostním pøevodem na úèet akcionáøe uvedený v seznamu akcionáøù 
nebo v �ádosti o odkup investièních akcií. Minimální hodnota jednotlivého odkupu 
investièních akcií spoleènosti èiní 200.000,- Kè (dvì stì tisíc korun èeských). Hodnota 
investièních akcií ve vlastnictví jednoho akcionáøe Fondu nesmí odkupem investièních 
akcií klesnout pod hranici minimální investice urèené v tomto Statutu. 

13.49 V pøípadì zpìtnì provedené opravy aktuální hodnoty Investièní akcie mù�e být 
z majetku Fondu vykompenzován rozdíl ve vý�i zji�tìných rozdílù týkajících se èástek 
za odkoupené Investièní akcie. Byla-li akcionáøi vyplacena vy��í èástka za odkoupené 
Investièní akcie, ne� odpovídá èástce, která by mu mìla být vyplacena na základì 
opravené aktuální hodnoty Investièní akcie, není akcionáø povinen pøíslu�ný rozdíl 
èástek vracet, byl-li tento rozdíl pøijat v dobré víøe. V pøípadì, �e akcionáø dobrou víru 
neproká�e, je povinen pøíslu�ný rozdíl èástek Fondu vykompenzovat vrácením èásti 
penì�ních prostøedkù za odkoupení Investièních akcií, jinak Fond mù�e rozhodnout o 
zru�ení odpovídajícího poètu Investièních akcií v majetku akcionáøe. Akcionáø je povinen 
poskytnout Fondu neprodlenì souèinnost pøi vrácení zru�ených Investièních akcií. Fond 
neruèí za �kody, které vzniknou v dùsledku prodlení akcionáøe s poskytnutím 
souèinnosti pøi vrácení Investièních akcií. Byla-li akcionáøi vyplacena ni��í èástka za 
odkoupené Investièní akcie, ne� odpovídá èástce, která by mu mìla být vyplacena na 
základì opravené aktuální hodnoty Investièní akcie, bude tento akcionáø bez zbyteèného 
odkladu kompenzován doplatkem za odkoupené Investièní akcie ve vý�i zji�tìného 
rozdílu. V pøípadì opravy aktuální hodnoty Investièní akcie, která pøedstavuje v absolutní 
hodnotì 0,5 % a ménì opravené aktuální hodnoty Investièní akcie nebo v dùsledku které 
byla zpùsobena pouze zanedbatelná �koda a úèelnì vynalo�ené náklady související s 
její náhradou by zjevnì pøevý�ily vý�i její náhrady, nebudou rozdíly v poètu vydaných 
akcií kompenzovány, nerozhodne-li Obhospodaøovatel jinak. 

13.50 V odùvodnìných pøípadech, kdy lze oèekávat zmìnu hodnoty investièní akcie (napø. 
tehdy, kdy probíhá pøecenìní Majetku Fondu, anebo nastaly podmínky pro pøecenìní), 
lze lhùtu odkupu investièních akcií prodlou�it na nezbytnì dlouhou dobu, pøièem� 
souèasnì mù�e Administrátor rozhodnout o výplatì zálohy na odkup investièních akcií. 

13.51 Na odkupy investièních akcií se neaplikuje výstupní poplatek. 

13.52 V pøípadì dosa�ení dolní èi horní hranice rozpìtí fondového kapitálu Fondu uvedeného 
v Èlánku 13.54 tohoto Statutu, pøijme Obhospodaøovatel bez zbyteèného odkladu úèinné 
opatøení ke zjednání nápravy v souladu s § 163 odst. 4 Zákona. Obhospodaøovatel mù�e 
rozhodnout o pozastavení vydávání a odkupování investièních akcií Fondu jen 
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v pøípadech a za podmínek stanovených tímto Statutem, stanovami Fondu a pøíslu�nými 
ustanoveními Zákona. 

13.53 Dùvodem pro pozastavení vydávání nebo odkupování investièních akcií mù�e být 
zejména: 

a) nedostateèná likvidita Fondu; 

b) významné pohyby v hodnotì aktiv; 

c) ochrana spoleèného zájmu akcionáøù Fondu; 

d) potenciální po�kození zájmu akcionáøù, kteøí ve Fondu setrvají; 

e) zánik depozitáøské smlouvy. 

13.54 Klesne-li vý�e fondového kapitálu Fondu k dolní hranici rozpìtí, na èástku odpovídající 
35.000.000,- Kè (tøicet pìt milionù korun èeských) a ni��í, mù�e Obhospodaøovatel 
pozastavit odkupování investièních akcií. Dosáhne-li vý�e fondového kapitálu Fondu 
horní hranice rozpìtí, èástky odpovídající 3.000.000.000,- Kè (tøi miliardy korun èeských) 
a vy��í, mù�e Obhospodaøovatel pozastavit vydávání investièních akcií. Pro stanovení 
dne obnovení vydávání nebo odkupování investièních akcií platí ust. § 163 odst. 3 
Zákona. 

Pøevod zakladatelských akcií 

13.55 Hodlá-li nìkterý z vlastníkù zakladatelských akcií pøevést své zakladatelské akcie, mají 
ostatní vlastníci zakladatelských akcií k tìmto akciím po dobu 6 (�esti) mìsícù ode dne, 
kdy jim tuto skuteènost oznámil, pøedkupní právo, leda�e vlastník zakladatelských akcií 
zakladatelské akcie pøevádí jinému vlastníkovi zakladatelských akcií. 

13.56 Pøedkupní právo mají vlastníci zakladatelských akcií i v pøípadì, �e nìkterý z vlastníkù 
zakladatelských akcií pøevádí zakladatelské akcie bezúplatnì; tehdy mají vlastníci 
zakladatelských akcií právo zakladatelské akcie vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v 
jiných pøípadech zákonného pøedkupního práva. 

13.57 V pøípadì úmyslu vlastníka zakladatelských akcií pøevést zakladatelské akcie Fondu, je 
tento povinen písemnì oznámit svùj úmysl pøevést zakladatelské akcie spolu 
s uvedením kupní ceny statutárnímu øediteli Fondu, který písemnì do 5 (pìti) dnù od 
doruèení nabídky vyzve ostatní vlastníky zakladatelských akcií k uplatnìní pøedkupního 
práva. V pøípadì, �e o to nìkterý z vlastníkù písemnì po�ádá do 5 (pìti) dnù ode dne 
doruèení oznámení statutárnímu øediteli o zámìru vlastníka zakladatelských akcií 
pøevést akcie, musí být kupní cena stanovena na základì posudku znalce. Uplatní-li 
pøedkupní právo více vlastníkù zakladatelských akcií, mají právo vykoupit zakladatelské 
akcie pomìrnì podle velikosti svých podílù. Neuplatní-li �ádný vlastník své pøedkupní 
právo, a to ve lhùtì 6 (�esti) mìsícù ode dne, kdy bylo vlastníku zakladatelských akcií 
doruèeno oznámení statutárního øeditele o úmyslu pøevádìjícího vlastníka 
zakladatelských akcií pøevést zakladatelské akcie, sdìlí tuto skuteènost statutární øeditel 
pøevádìjícímu vlastníku zakladatelských akcií a pøevádìjící vlastník zakladatelských 
akcií je oprávnìn pøevést zakladatelské akcie na jinou osobu, av�ak pouze za kupní 
cenu uvedenou v oznámení o zámìru pøevést zakladatelské akcie, resp. ve znaleckém 
posudku, pokud se v konkrétním pøípadì vy�aduje dle tohoto ustanovení stanov. 

13.58 Zakladatelské akcie jsou pøevoditelné rubopisem a smlouvou. 

13.59 Vlastníci zakladatelských akcií Fondu se mohou svých pøedkupních práv a práv na 
stanovení kupní ceny na základì posudku znalce vzdát formou písemného prohlá�ení 
doruèeného statutárnímu øediteli Fondu nebo prohlá�ením uèinìným na valné hromadì. 

13.60 Smrtí nebo zánikem akcionáøe pøechází jeho akcie na dìdice nebo právního nástupce. 

13.61 Ustanovení tohoto Statutu a stanov Fondu o omezení pøevoditelnosti akcií a pøedkupním 
právu se nevztahují na: (i) pøevody zakladatelských akcií, na základì kterých bude 
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nìkterý z akcionáøù uplatòovat opèní práva na zakladatelské akcie spoleènosti sjednané 
ve zvlá�tní smlouvì mezi akcionáøi; (ii) pøevody zakladatelských akcií související 
s vyu�itím práva akcionáøe prodat zakladatelské akcie tøetí osobì spolu se 
zakladatelskými akciemi jiného akcionáøe (tzv. tag-along rights) sjednané ve zvlá�tní 
smlouvì mezi akcionáøi; (iii) jiné pøevody zakladatelských akcií uskuteènìné v souladu 
se zvlá�tní smlouvou mezi akcionáøi, schválenou valnou hromadou spoleènosti. Pro 
vylouèení pochybností se výslovnì stanoví, �e pro takové pøevody se nevy�aduje 
souhlas statutárního øeditele a pøevoditelnost akcií nebude omezena. 

13.62 K úèinnosti pøevodu zakladatelských akcií Fondu vùèi Fondu se vy�aduje zápis o zmìnì 
v osobì akcionáøe v seznamu akcionáøù na základì oznámení zmìny osoby akcionáøe 
a pøedlo�ení zakladatelské akcie Fondu. Fond poté zapí�e nového vlastníka do seznamu 
akcionáøù bez zbyteèného odkladu. Fond vydá ka�dému svému akcionáøi na jeho 
písemnou �ádost a za úhradu nákladù opis seznamu v�ech akcionáøù, kteøí jsou 
vlastníky akcií na jméno, nebo po�adované èásti seznamu, a to bez zbyteèného odkladu 
od doruèení �ádosti, a to za podmínek a zpùsobem stanoveným Zákonem o obchodních 
korporacích. 

Pøevod investièních akcií 

13.63 Investièní akcie Fondu je pøevoditelná rubopisem a smlouvou nebo smlouvou a zápisem 
do pøíslu�né evidence v pøípadì, �e se jedná o zaknihovaný cenný papír. 

13.64 Investièní akcie mù�e nabýt výhradnì kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 Zákona. 

13.65 Investièní akcie, které mohou být pøijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, 
jsou pøevoditelné bez omezení. 

13.66 Smrtí nebo zánikem pøechází jeho investièní akcie na dìdice nebo právního nástupce. 

13.67 K úèinnosti pøevodu listinných investièních akcií vùèi Fondu se vy�aduje zápis o zmìnì 
v osobì akcionáøe v seznamu akcionáøù na základì oznámení zmìny osoby akcionáøe 
a pøedlo�ení investièní akcie Fondu. Administrátor poté zapí�e nového vlastníka do 
seznamu akcionáøù bez zbyteèného odkladu. 

13.68 Pøevod zaknihovaných investièních akcií je vùèi Fondu úèinný, bude-li prokázána zmìna 
osoby vlastníka akcie výpisem z úètu vlastníka nebo dnem doruèení èi pøevzetí výpisu 
z evidence emise akcií podle zákona è. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 

14 Informace o poplatcích, nákladech a celkové nákladovosti 
14.1 Úplata Investièní spoleènosti za výkon èinnosti obhospodaøování Majetku (asset 

management fee) Fondu a jeho administraci je hrazena z Majetku Fondu souvisejícího 
s investièní èinností a èiní:  

a) za výkon èinnosti obhospodaøování Majetku (asset management fee) a funkce 
administrátora Fondu èástku ve vý�i 55.000,- Kè mìsíènì za ka�dý zapoèatý 
kalendáøní mìsíc; 

b) za zpracování úèetní závìrky v mezinárodních úèetních standardech èástku ve 
vý�i 6.000,- Kè za ka�dý mìsíc, pro který bude pøíslu�nými právními pøedpisy a 
metodikou Èeské národní banky vy�adována. Tato úplata nenále�í Investièní 
spoleènosti za ty mìsíce, ke kterým se zpracovává pololetní nebo výroèní zpráva 
dle èl. 14.1., písm c) Statutu. V pøípadì povìøení jiného výkonem této èinnosti 
nebude tato odmìna ze strany Investièní spoleènosti uplatòována a nárokována;  

c) za zpracování úèetní závìrky v mezinárodních standardech pro úèely pololetní, 
resp. výroèní zprávy dle zákona è. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, 
ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, èástku ve vý�i 80.000,- Kè za ka�dou zprávu. 
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V pøípadì povìøení jiného výkonem této èinnosti nebude tato odmìna ze strany 
Investièní èinnosti uplatòována a nárokována; 

d) za poradenství v oblasti strukturování transakcí, smluvních dokumentù, 
korporátních zmìn, oceòování, øízení rizik, úèetnictví, marketingu a právní slu�by 
èástku ve vý�i 3.000,- Kè za hodinu poskytnutých slu�eb, maximálnì do vý�e, 
která bude pro danou slu�bu pøedem odsouhlasena kontrolním orgánem Fondu.  

14.2 Úplata za výkon èinnosti Depozitáøe, její vý�e, zpùsob výpoètu a splatnost jsou uvedeny 
v depozitáøské smlouvì. Vý�e úplaty èiní 35.000,- Kè + DPH za ka�dý zapoèatý 
kalendáøní mìsíc a je hrazena z Majetku Fondu souvisejícího s investièní èinností.  

14.3 Úplata investièní spoleènosti neobsahuje dal�í náklady, které souvisí 
s obhospodaøováním Majetku Fondu a provádìním administrace, hrazené z Majetku 
Fondu souvisejícího s investièní èinností. 

14.4 Dal�í náklady, které vznikají, nebo mohou vznikat v souvislosti s obhospodaøováním 
Fondu a provádìním administrace, hrazené z Majetku Fondu souvisejícího s investièní 
èinností jsou zejména: 

a) náklady vznikající v souvislosti s poøízením, správou a zpenì�ením majetkových 
hodnot, do kterých Fond dle tohoto statutu investuje, (zejména náklady na analýzy, 
studie, due diligence, audit, znalecký posudek, zprostøedkovatelské poplatky a prémie 
atp.), 

b) úplata Depozitáøi za èinnost odli�nou od výkonu èinnosti dle depozitáøské smlouvy, 

c) náklady na nabízení investic do Fondu, 

d) náklady spojené s investièní èinností  Fondu, 

e) odmìny zamìstnancù a èlenù orgánù Fondu, 

f) poplatky a úroky z úvìrù a zápùjèek pøijatých v souvislosti s obhospodaøováním 
majetku Fondu, 

g) poplatky za vedení úètù a nakládání s finanèními prostøedky v souvislosti s investièní 
èinností Fondu, 

h) úplata za úschovu cenných papírù anebo zaknihovaných cenných papírù v Majetku 
Fondu, 

i) náklady na poji�tìní majetku Fondu, 

j) náklady na nástroje ke sní�ení rizik, 

k) náklady na likvidaci Fondu, 

l) náklady spojené s pøemìnou Fondu, 

m) náklady na audit Fondu a znalecké posudky, 

n) náklady spojené s propagací a marketingem Fondu, 

o) náklady na zprostøedkování úpisu investièních akcií Fondu (fundraising), 

p) náklady na právní slu�by,  

q) notáøské, soudní a správní, licenèní a registraèní poplatky a danì, a 

r) .úplata osobám, které vykonávají èinnosti dle § 23 a § 50 Zákona. 

14.5 Náklady, které nevznikají, nebo nemohou vznikat v souvislosti s investièní èinností 
Fondu lze hradit pouze z Majetku Fondu nesouvisejícího s investièní èinností Fondu. 
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14.6 Náklady, které souvisejí s obhospodaøováním Majetku Fondu a provádìním 
administrace hrazené z Majetku Fondu souvisejícího s investièní èinností, nepøesáhnou 
roènì 5 % Fondového kapitálu. 

14.7 Tabulka údajù o poplatcích úètovaných investorùm a nákladech hrazených z Majetku 
Fondu: 

 

Jednorázové poplatky úètované pøed nebo po uskuteènìní investice 

(Jedná se o nejvy��í èástku, která mù�e být investorovi úètována pøed uskuteènìním 
investice, nebo pøed vyplacením investice.) 

  Vstupní poplatek (pøirá�ka)   0 % - 3 % dle smlouvy o úpisu                

                                                                           investièních akcií 

  Výstupní poplatek (srá�ka)   0 %  

Náklady hrazené z majetku fondu za zvlá�tních podmínek 

  Výkonnostní poplatek   0 % 

 

15 Údaje o Depozitáøi 
15.1 Údaje o osobì Depozitáøe: 

a) Název: CYRRUS, a.s. 

b) Sídlo: Veveøí 3163/111, �abovøesky, 616 00 Brno 

c) Identifikaèní èíslo: 639 07 020 

d) Depozitáø je spoleèností zapsanou v obchodním rejstøíku vedeném Krajským 
soudem v Brnì, oddíl B, vlo�ka 3800. 

15.2 Základní charakteristika èinnosti Depozitáøe:  

Depozitáø je zejména oprávnìn:  

a) mít v opatrování èi úschovì Majetek Fondu a vést jeho evidenci ve smyslu § 71 
Zákona, umo�òuje-li to jeho povaha 

b) zøídit a vést penì�ní úèty a evidovat pohyb ve�kerých penì�ních prostøedkù 
nále�ících do Majetku Fondu ve smyslu § 72 Zákona a 

c) evidovat, umo�òuje-li to jeho povaha, nebo kontrolovat stav jiného Majetku Fondu, 
ne� majetku uvedeného v písmenech a) a b). 

15.3 Depozitáø provádí ve vztahu k Majetku Fondu kontrolní povinnosti ve smyslu § 73 
Zákona s výjimkou kontrolních povinností dle § 73 odst. 1 písm. f) Zákona. 

15.4 Ujednání depozitáøské smlouvy neumo�òuje pøevod nebo dal�í pou�ití Majetku fondu 
depozitáøem. 

15.5 Èinnosti uvedené v § 71 odst. 1 Zákona mohou být Depozitáøem svìøeny tøetí osobì.  
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16 Dal�í informace
16.1 Orgánem dohledu Fondu je ÈNB, se sídlem Na Pøíkopì 28, Praha 1, PSÈ 115 03, 

telefon: 800 160 170, e-mailová adresa: podatelna@cnb.cz, internetová adresa: 
http://www.cnb.cz .

16.2 Fond upozoròuje investory, �e zápis v seznamu investièních fondù vedeném ÈNB a 
výkon dohledu ÈNB nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu, 
nemohou vylouèit mo�nost poru�ení právních povinností èi Statutu Fondem, Investièní 
spoleèností, Depozitáøem nebo jinou osobou a nezaruèují, �e pøípadná �koda 
zpùsobená takovým poru�ením bude nahrazena.

17 Informaèní povinnosti a uveøejòování zpráv o hospodaøení 
Fondu

17.1 Investièní spoleènost je povinna nejpozdìji do 4 mìsícù po skonèení Úèetního období 
zaslat ÈNB výroèní zprávu Fondu. Investièní spoleènost je povinna zasílat ÈNB 
informace dle § 3 odst. 3 písm. c) Vyhlá�ky è. 249/2013 Sb., o oznamování údajù 
obhospodaøovatelem a administrátorem investièního fondu a zahranièního investièního 
fondu ÈNB. 

17.2 Informování akcionáøù Fondu

Druh poskytované 
informace

Frekvence a/nebo lhùta 
pro poskytnutí informace

Zpùsob poskytnutí 
informace

Aktuální znìní statutu Fondu Na �ádost Listinná podoba nebo 
elektronicky emailem

Výroèní zpráva Fondu Na �ádost Listinná podoba nebo 
elektronicky emailem

Údaj o aktuální hodnotì 
akcie

Mìsíènì Elektronicky emailem

17.3 Investor Fondu odpovídá za správnost poskytnutých kontaktních údajù pro elektronickou 
komunikaci. 

17.4 Zpráva o hospodaøení Fondu obsahuje alespoò údaj o aktuální hodnotì fondového 
kapitálu Fondu, údaj o aktuální hodnotì akcie, údaj o celkové míøe pákového efektu a 
zmìnách v míøe vyu�ití pákového efektu a údaj o struktuøe Majetku Fondu v rozsahu 
stanoveném právním pøedpisem upravujícím úèetnictví Fondu.

V Praze dne 1.10.2020

AVANT investièní spoleènost, a.s., statutární orgán

zastoupen Mgr. Robertem Robkem � místopøedsedou pøedstavenstva

 spoleènososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososost, a.s., statutár


