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Přehled (uvedenéinformaceposkytují ucelenýpřehled pouzev kontextu celéhoStatutu):
Základní informace

Informace

Definice

Částstatutu

COLBER podfond l, COLBER INVESTFONDSICAV
Podfond
zkrácený název podfondu: První podfond

Internetováadresa pro uveřejňování informací dle
Základní údaje o podfondu

Zákonači Statutu ve vztahu k Podfondu:
htt : www.amista.cz colber odfondt
Internetová adresa

Internetová adresa pro uveřejňování informací dle
Zákona či Statutu ve vztahu k Fondu a/nebo všem

podfondům:internetová adresa Fondu.
Investiční strategie a politika

Údajeo investičních akciích
podfondu

Investiční horizont: 3 až 5 let.

investiční horizont

Oceňovací období: rok

Oceňovací období

Poslední den Oceňovacího období, ke kterému je
stanovována aktuální hodnota investičních akcií
zpětně pro celé příslušné Oceňovací období.

Den ocenění

Lhůtapro stanovení aktuální hodnoty: zpravidla do
25. kalendářního dne měsíce následujícího po
skončeniOceňovacího období.

Lhůtapro vyhlášení aktuální hodnoty:zpravidla do
27. kalendářního dne měsíce následujícího po
skončení Oceňovacího období.

//.

Lhůta pro stanovení
aktuální hodnoty CP
Lhůta pro vyhlášení
aktuální hodnoty CP

Pro účelyStatutu mají pojmy významuvedenýve statutu Fondu, není-li níže uvedenojinak:

Statut

tento statut Podfondu

statut Fondu

statut Fondu

Fondový kapitál třídy

FondovýkapitálPodfondupřipadajícího na příslušnou třídu investičních akcií.

///.

Výkladovéustanovení:

Nestanovf-li Statut jinak nebo nevyplývá-li ze Statutu, statutu Fondu, stanov či obecně závazných právních
předpisů něcojiného, použijí se ustanovení statutu Fondu i na Podfond a jeho investory. Investorům Podfondu
je spolu se Statutem předkládán i statut Fondu.

I

ZÁKLADNÍÚDAJEO PODFONDU

1. 1

Údajeo Podfondu
Viz Základní informace o Podfondu.

Podfond je účetně a majetkově oddělená částjmění Fondu.
Podfond byl vytvořen dne 5. 12. 2016 rozhodnutím Obhospodařovatele.
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Podfondje vytvořen nadobuneurčitou.
1-2

Historické údaje

Podfondzatím neeviduježádnéhistorickéúdaje.
1. 3

Pravidla poskytování informací a údajů

Informacetýkající sePodfondubudouposkytoványinvestorůmprostřednictvím Klientskéhovstupu.
2

INVESTIČNÍSTRATEGIE A POLITIKA

/\

ZPŮSOBINVESTOVÁNÍPODFONDU

2. 1

Investiční cíl a strategie

2.2

Druhymajetkovýchhodnot
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' pozemku .urcenychk výstavběobjektůProbydlení nebokomerčních objektů;
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pozemkůurčenýchk pronajímání třetím osobámproobchodní aktivity:

rezidenčních projektůa domů;

.

průmyslových areálůprovýrobu a skladování;

.

budov pro zdravotnická zařízení;

.

budovprovzdělánía školství a školicí střediska;

.

administrativních budova center;

.

'

hotelových komplexů a jiných rekreačních objektů;

.
.

logistických parků;
multífunkčních center;

.

nemovitých i movitých energetických zařízení.
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Do "mění Podfondu lze nab ' nemovitost za účelem 'e"ího rovozování 'e-li tato nemovitost z ůsobilá
ň řádném hos odaření řinášet ravideln' a dlouhodob' v'nos nebo za účelem 'e'ího dalšího
rodee "e-li tato nemovitost z ůsobilá řinést ze svého rode'ezisk.

Podfond můžetéž nab' at nemovitosti 'stavbou nebo za účelem dalšího zhodnocení nemovitostí v
"eho ma"etku umožnit na takov'ch nemovitostech v'stavbu. V'stavba samotná "e vžd realizována na
účet Podfondutřetí osobou k takové činnosti o rávněnou.

Podfond dále může také nab' at služebnosti či obdobná ráva k nemovitostním aktivům dle tohoto
odstavce.

Při v'běru vhodn'ch nemovitostí nab' an'ch do ma'etku Podfondu se zohledňuj ze'ména oloha
nab' an'ch nemovitostí v oblastech České re ublik kde lze důvodně řed okládat že v
krátkodobémnebo střednědobém horizontu do"de k ozitivnímu cenovému ' o"i.

2.2.2

Akcie odři řeš . "inéform účasti na s olečnostech vlastnících nemovité věci tzv. nemovitostní
s olečnost"

Tyto společnosti mohou mít takécharakterdočasnýchúčelovýchspolečností zřizovaných za účelem
možnosti získání bankovního nebo mimobankovního financováni a diverzifikace rizik.
2. 2. 3

Akcie

odíl

řeš . 'iné form účasti na s olečnostech které se záměru'!' na:

.

správu nemovitostí a poskytování souvisejících služeb;

.

provozování realitní činnosti;

.

provádění stavební činnosti;

.

projektování nemovitostí;

.

výrobu elektrické energie či tepla zejména z obnovitelných zdrojů či za pomoci kogenerace

.

(společnávýroba elektrickéenergiea tepla) apod.;
poskytování půjček fyzickým a právnickým osobám;

.

vlastnění akcií, podílů, resp. jiných forem účastí na nemovitostních společnostech nebo
obchodních společnostech zaměřených na výše uvedené oblasti.

Pořizován budou ředevším akcie odíl řeš . "inéform účastí v taká 'ehs olečnostech kde lze v
budoucnosti očekávatnad růměrnézhodnocení investice.

Při investování do akcií odílů řeš . 'in'ch forem účastí v obchodních s olečnostech bude Podfond
zohledňovat ze'ména 'e'ich ekonomickou vhodnost ři současném řeš ektování ravidel
obezřetnosti a ravidel ro omezování rizik.
2. 2. 4

Ma"etek nab '

ři uskutečňování recesu řemen obchodních s olečností

Fond, má možnost uskutečnit:

.

procespřeměny podlezvláštního právního předpisu, v níž budouFonda obchodní společnostdle
odst. 2. 2. 2 nebo 2.2. 3 Statutu zúčastněnými společnostmi a Fond bude při této přeměně jednat
na účetPodfondu,a to v souladus příslušnými zvláštními právními předpisy;

.

převzetí jmění obchodní společnosti dle odst. 2. 2. 2 nebo 2. 2. 3 Statutu, kdy úéast Fondu může

přesahovat 90%podíl nazákladním kapitáluspolečnosti.Zapředpokladu, žev majetku Podfondu
bude účastv takovétospolečnosti představující alespoň90% podíl na základním kapitálu, pak na
základě rozhodnutí valné hromady Fondu může dojít k jejímu zrušení a k převodu jmění do
majetku Podfondu.

2.2.5

Movitévěci které"sou účelověs o'en s nemovitostmi nebo ostatními aktiv Podfondu

Podfondmůženabývatmovitévěci, kteréjsou účelověspojeny s nemovitostmi nebo ostatními aktivy
Podfondu a slouží k zabezpečení provozu a ochranytakto nabývanýchaktiv. Mezi takové movitévěci
patří například nábytek, svítidla, drobné vybavení budov včetně uměleckých děl, dopravní a
transportní vybavení, výpočetní technika nebo strojní zařízení, které tvoří s nemovitostí logický celek
a pod.

2.2.6

Movitévěci kterénesous oenés nemovitostmineboostatními aktiv Podfondu
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2.2.7

Vklad v bankách nebo zahraničních bankách
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2. 2. 9

Pohledávk z obchodního s ku a úvěrové ohledav

lTlm ůže. n!b.

at

do.

svého maetku

ohledávk

za

ř^

"kladu

že budou

Podfond

^Sk bu^;ě^2i ^^hoc^á. v50=bu^.. ;::ah^u1á^r^u-^ ^?
ro

^S^c^^;a^S^""renu. niz°hledavk"neen"
s', n"ďníe'ich'mer;wit^<;dnot:
^" n^^ě
ol s"Í^no°sť^leTředd^ latZten^
knrllk u.Í^vmozem:podfondmůženab'

at.

S^iSh^f^sSS^, SM;°^s^b. ďiště'ďuž^a;e':m^^';?esk^"^' ^

~}hie dávk'll;:;^zás;:':;m'er^t^
^rT'^on^^e ^, ?; .i^^cí,
ekonomictóv;hodnosti"1;ko^^era" '^^^

^énar^
^. ^^adl^oyámjelkoye.
z evnémraz ořu s běžnouobchodní raxí v místě a časeobv klou.
u

2. 2. 10 Do Inkova aktiva

Fondmůžeinvestovat donásledujících složek doplňkových aktiv:
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nástrojepeněžního trhu.
2, 2. 11

Likvidní aktiva

LikvidníčástmajetkuPodfondumůžebýtinvestovánakrátkodobězejménado:
^;SÍ le <?.rYmLje. možno_volně nak'ádat'. anebo termínovaných vkladů

*

se

lhůtou splatnosti
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2. 3

Benchmark & index

Podfond nesleduje žádný index či benchmark ani nekopíruje žádný index.

2.4

Podrobnější informaceo koncentracizpůsobuinvestování - odvětví, stát, region, resp. určitýdruhaktiv
Investice Podfondumohou být realizoványv různýchměnách.

Vzhledem ke koncentraci investiční strategie tak, jak je vymezena výše, může takové investování přinášet
zvýšené riziko, a to i přesto, že Podfond investuje v souladu s principy stanovenými Statutem a právními
předpisy a že jednotlivá rizika spojená s uvedenými investicemi jsou uvedena v rizikovém profilu Podfondu,
stejně jako v či. 7 statutu Fondu.
2. 5

Zajištění & záruky investice

Investice, jakákolijejí částanijakýkoli výnos z investice nejsou jakkoliv zajištěny, resp. jakkoli zaručeny.
2. 6

Možnostivyužití přijatého úvěrunebozápůjčkynebo daru

Na účetPodfondumohou být uzavírány smlouvyo přijetí úvěrunebozápůjčky.Podfondumůžerovněžpřijímat
dary, které mají povahu majetkových hodnot, do kterých Podfondu investuje, či případně majetkových hodnot,
kterémajetkové hodnoty, do kterých Podfonduinvestuje, zhodnotí.

V souvislostis přijetím úvěruči zápůjčkyje možnéposkytnoutvěřiteli zajištění s ohledem na běžnoutržní praxi
v místě a čase nikoli zjevně nepřiměřené (za zcela zjevně nepřiměřené však nelze bez dalšího vyhodnocení
konkrétních okolností případu považovatsituaci, kdynominální hodnotazajištění přesahuje nominální hodnotu

přijatého úvěruči zápůjčky).V takovémpřípadě můžePodfondpodstupovatrůznádílčí smluvní' omezení, vždy
však pouze za podmínky celkové ekonomické výhodnosti takové transakce pro Podfond. K zajištění přijatého
úvěru či zápůjčkyje Podfond oprávněn v souladu s příslušnými ustanoveními Statutu mj. zastavovat aktuálně
vlastnící i budoucí věci movité i nemovité a pohledávky Podfondu, vydávat směnky na účet Podfondu,
poskytovat ručení (to pak i v případě úvěru či zápůjčky poskytnutého třetí osobě při přiměřeném dodržení
dotčených ustanovení Statutu), vinkulovat pojištění majetku Podfondu.

2. 7

Možnostik poskytnutí úvěru,zápůjčky,darua zajištění, resp. úhradydluhunesouvisející s obhospodařováním
Na účetPodfondu mohou být poskytoványzápůjčkynebo úvěry,resp. nabýványúvěrovépohledávkydle odst.
2. 2. 8 Statutu, přičemž protistranou může být jakákoliv fyzická či právnická osoba za podmínek obvyklých v
běžnémobchodnfm styku.

Podfond nebudeposkytovatdarytřetím osobám.

Pokud je úvěr nebo zápůjčka poskytována obchodním společnostem, jejichž podíly v rozsahu umožňujícím
jejich ovládání jsou v majetku Podfondu, nemusí Podfond požadovat po ovládané obchodní společnosti

zajištěnítakovéhoúvěrunebozápůjčkyprávěs ohledemna existencivzájemnéhovztahuovládající a ovládané
osoby umožňující Podfonduvýkon rozhodujícího vlivu na řízení dotčenéobchodní společnosti a její kontrolu.
Poskytování úvěrů nebo zápůjček jiným subjektům je možné pouze s odpovídajícím zajištěním zaručujícím
řádné splacení zápůjčky.

Zajištění lze poskytnout a úhradu dluhu nesouvisející s obhospodařováním Podfondu lze provést pouze za
podmínek uvedených v odst. 2. 14 Statutu.

2. 8

Možnosti prodeje majetkových hodnot nenacházejících se v majetku Podfondu

V rámciobhospodařování majetku Podfondunebudouprováděnyprodejetakovýchmajetkovýchhodnot,které
se v majetku Fondu nenacházejí.

2. 9

Vymezení technika nástrojůpoužívaných k obhospodařování majetku Podfondua jejichlimity

-Gbhospodařovatel-nebude při obhospodařování majetku Podfondu používat finanční deriváty ani řepo
obchody

B

INVESTIČNÍLIMITA
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2. 10 Investiční limity

2. 10. 1 Limit ro max.v'si investice do ednénemovitosti dleodst. 2. 2. 1 Statutu
Výšelimitu: max. 50% hodnoty majetku Podfondu

Yypočet: vyšeinvestice doJednénemovitosti dleodst.2.2. 1 Statutu/majetek Podfondu
Výjimkaz plnění limitu: 24 měsíců odvzniku Podfondu

2. 10.2 Limit romax.v 'siinvesticedoúčastina ednéoběh.s olečnostidleodst.2.2.2 Statutu
Výšelimitu:max.50% hodnotymajetku Podfondu

VYPO.Cet:-výseinvestice doúčastí. naJednéoběh.společnostidleodst.2.2.2 Statutu/majetek Podfondu

,

2. 10.3

z plnění limitu: 24 měsíců odvzniku Podfondu

Limit romax.v -Siinvestice doúčastina ednéobch.s olečnosti dleodst. 2. 2. 3 Statutu
Výšelimitu: max. 35 % hodnoty majetku Podfondu

Yyp.ocet:vyšeinvestice d°Jedné°bch. společnosti dleodst. 2.2.3 Statutu/majetek Podfondu
z plnění limitu: 12 měsíců od vzniku Podfondu

2. 10.4

Limit romax.v 'siinvesticdomovi 'chvěcídleodst. 2.2.5 a odst.2. 2. 6 Statutu
Výšelimitu:max.35% hodnotymajetkuPodfondu
Výpočet:výšeinvesticdomovitýchvěcí/majetek Podfondu
Výjimkaz plnění limitu: žádná

2. 10. 5 Limit ro min. v 'si likvidního ma-etku dle odst. 2. 2. 11Statutu

Výšelimitu: min. 3 % hodnoty majetku Podfondu (max. 500. 000, - Kč)
Výpočet: hodnota likvidního majetku dleodst. 2. 2. 11Statutu/majetek Podfondu

Výjimka z plnění limitu: žádná

2. 10. 6 Limit ro max. v -si likvidního maetku dle odst. 2. 2. 11Statutu

YYS..Iim.ituimax. 50%, hodnotY majetku

Fondu <v

°J"edinělÝch případech, typicky po upsán i vysokého

^, mTtícmch. akc"nebo po ProdeJivyz"amného aktivaz majetku Fondu, 'může'"poďfllikviďm'^
T.aJ!t^. (?o-.s?hova!..VYŠŠÍC.h hod"ot'a tovšakPouzeP°nezbytnědlouhou dobu)'

.

Výpočet: hodnota likvidního majetku dleodst. 2. 2. 11Statutu/majetek Podfonďu

Výjimkaz plněni'limitu:24 měsíců odvzniku Podfondu

2. 10. 7 Limit ro max. v-si investic do ohledávek dle odst. 2.2.9 Statutu
Výše limitu: max. 45 % hodnoty majetku Podfondu

Výpočet: výšeinvestic dopohledávek dleodst. 2. 2.9 Statutu/majetek Podfondu

Výjimka z plnění limitu: žádná

2. 10. 8

Limit ro max. v'si investic do ohledávek za ťmž dlužníkem dle odst. 2. 2. 9 Statutu

Výšelimitu: max. 35 % hodnotymajetku Podfondu

Výpočet:výšeinvesticdo pohledávekzatýmždlužníkem dleodst. 2.2.9 Statutu/majetekPodfondu
Výjimka z plnění limitu: žádná
2. 10.9

Limit romax. v'ši os tovan'ch úvěrůči za ů'čektémuždlužníkovi dle odst. 2. 2.8 Statutu

Výšelimitu: max. 35 % hodnoty majetku Podfondu
Výpočet: výše poskytnutých úvěrůči zápůjček dle odst. 2. 2.8 Statutu/majetek Podfondu
Výjimkaz plnění limitu: 24 měsíců od vzniku Podfondu
2. 10. 10 Limit ro max. v'si investic do do lňkov'ch aktiv dle odst. 2. 2. 10 Statutu

Výše limitu: max. 25 % majetku Podfondu

Výpočet: hodnota investic do doplňkových aktiv dle odst. 2. 2. 10 Statutu/majetek Podfondu
Výjimka z plnění limitu: žádná

2. 10.11 Limit ro max. ex ozici vůči "edné osobě či sku ině ekonomick s 'a 'ch osob dle odst. 2.2.2 odst.
2. 2. 3 odst. 2. 2. 8 odst. 2. 2. 9 a odst. 2. 2. 10 Statutu

Výšelimitu: max. 50 % hodnoty majetku Podfondu

Výpočet:celkováexpozicevůčijednéosoběčiskupiněekonomickyspjatýchosob/majetekPodfondu
Výjimka z plnění limitu: 24 měsíců od vzniku Podfondu
2. 10. 12 Limit ro max. v'si ři'aťch úvěrůa za ů'čekdle odst. 2. 6 Statutu

Výšelimitu: max. 300% fondovéhokapitálu Podfondu
Výpočet: hodnota přijatých úvěrůa zápůjčekdle odst. 2, 6 Statutu/fondový kapitál Podfondu
Výjimka z plnění limitu: žádná
2. 10. 13 Limit ro max. v'si zaústění závazků osk ovánétřetím osobám dle odst. 2. 12 Statutu

Výšelimitu: max. 35 % hodnoty majetku Podfondu

Výpočet:hodnotaposkytnutéhozajištění dleodst. 2. 12Statutu/majetek Podfondu
Výjimka z plnění limitu: žádná
2. 10. 14 Limit ro maximální celkovou ex ozid Podfondu dle odst. 2. 16 Statutu

Výšelimitu: max. 300% fondovéhokapitálu Podfondu
Výpočet:majetek Podfondu/fondovýkapitál Podfondu
Výjimka z plnění limitu: žádná
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INVESTOVÁNÍA TECHNIKYK OBHOSPODAŘOVÁNÍ

2. 11 Podrobnápravidla pro nakládánís majetkem Podfondu
V rámci obhospodařování majetku Podfondujsou činěnyzejménanásledující kroky:

a) pořizování aktiv do majetku Podfondu,zejménakoupí nebovýstavbou. V případě výstavby budoufinanční
prostředky Podfondu uvolňoványv souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o výstavbě postupnědle
skutečně provedených prací. Uvolnění finančních prostředků je podmíněno doložením písemných
dokumentů dokládajících provedení daných prací;

b) prodej a pronájem aktivv majetku Podfondu;
c) rozdělování budov v majetku Podfondu na jednotky na základě prohlášení vlastníka budovy;
d) prodej a pronájemvzniklýchjednotek;

e) pořizování akcií, podílů, resp. jiných forem účastí na obchodních společnostech a následnépřebírání jejich
jmění do rozvahy Podfondu, resp. uskutečnění procesu přeměny Fondu, který bude jednat na účet
Podfondu, a obchodní společnosti;

f) na účetPodfondu mohou být k budovám,jednotkám, rozestavěnýmbudováma rozestavěnýmjednotkám
ve vlastnictví Podfondu uzavírány zástavní smlouvy k zajištění úvěrů budoucích kupujících na financování

toupe"techto. budov a Jednotek Podle kupních smluv nebo smluv o budoucích kupních smlouvách s
Fondem, který bude jednat na účet Podfondu.

2"z2 p^l. p,ro.pou2't''mq/et<ru. /'oayoróu /ř^'5ÍCT/ z°'/^" ^t/ osoby nebo k úhradědluhu, který nesouvisí
ti Podfondua maximální limity

'

----'

Míe?"k"podf,takové
ondumůže
býtvyužit
k zajištění závazkutřetí osobyto'ik° pn"chování celkovéekonomické
podfonď
operace

Sn"d°?

Na účet podfondu

pro

nesmí

bYt

uhrazenďu^kte'rYne7ouv^^

2. 13 Podmínky, zakterýchlzeaktivumv majetkuPodfonduzatížitvěcnýmčiužívacím právemtřetí osoby
Aktiva.zatlzenávěcnýmpravem'sl.užebností' zástavním právem,resp.užívacími právytřetích osobmohoub</t
nab?vanado.majetku podfondutonk° Přizachování ekonomickévýhodnost7tako^e'operac'e"pro~'Podfo"nď;
konkrétního Zeného práva, 'apoď).~sťein ě íak i 7p^de7izy
S.JeÍceina.. pořlzen, '. odpov'dající.
e)<lstencl
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2. 14 Využití pákového efektu

Podfond nevyužívá při provádění investic pákovýefekt.

2. 15 Možnostposkytnutí finančního nástrojez majetku Podfondu

°^w^ma^^oskvtuíe
investiční nástroje v majetku podfondu ^ko finanční kolaterál nebo
srovnatelné zajištění podle práva cizího státu.
2. 16 Pravidla provýpočet celkovéexpozice Podfondu

Celková expozice Podfondu vůčirizikujevypočítávána standardní závazkovou metodou.
D
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2. 37 Vymezení okruhu investorů, pro kteréje Podfond určen

in vestiční

akcie Podfondu

mohou

být pořizovány

pouze

kvalifikovanými investory

ve

smyslu ustanovení § 272

2. 18 Charakteristikatypickéhoinvestora

Profil typického investora: kvalifikovaný investor ve smyslu Zákona.
Investiční horizont:VizZákladníinformaceo podfondu.

Zkušenostis investováním: dlouhodobé,s různýmitypyinvestiční nástrojů.
RIZIKOVÝPROFIL
3.1

Popis všech podstatných rizik

ysou[adu.. sčl- ,7.

statutu

Fondu.

se

tlmto

d°Plň^í Podstatná

obecná

rizika

uvedená

o následující podstatná specifická rizika spojená s investováním do Podfondu.

3. 1. 1

ve

statutu

Fondu

Rizikos oenés investicemi donemovitostí řeš . nemovitostních s olečností

v.pnpaděinvesťcdo ,nemovitostí' nakterychváznouzástavní nebojináprávatřetích osob,exis

riziko omezené likvidity takových nemovitostí, dále existuje riziko"nedostatečné' mTrasťrukt^ry

potřebné k využívání nemovitosti a riziko vyplývající z oceňování nemovitostí. Nabývá-li obchodní
společnost, na níž má Podfond podíl, do svého majetku stavby výstavbou, existuje riziko jejich
vadného příp. pozdního zhotovení, v důsledku čehož může obchodní společnosti vzniknout škoda.
Vzhledem k povaze majetku existuje rovněž riziko zničení takového aktiva, ať již v důsledku jednání
třetí osoby či v důsledku vyšší moci.
3. 1. 2

Riziko s o"ené s investicemi do movi 'ch věcí

Věcimovité mohou být postiženyvadami, a to např. vadami skrytými nebovadami, kterévyvstanou až
po delším časovém období. V případě vady věci movité, která je součástí souboru generující pravidelný
či nepravidelný výnos, může dojít k narušení výkonnosti celého souboru věcí movitých. Toto riziko lze
snížit smluvní odpovědností za vady a zajištěním kvalitního záručního a pozáručního servisu.
Důsledkem těchto vad může být snížení hodnoty věcí movitých a jejich souborů a zvýšené náklady na
opravy atd. Rovněž umělecká díla, jako specifickévěci movité, mohou být stížená jak faktickými tak
právními vadami, ať již v podobě věcného poškozeni', či v podobě práv třetích osob k nim
uplatňovaných např. v souvislosti s případnou trestnou činností. Toto riziko lze snížit důkladným
právním i věcným auditem předcházející nabytí takového aktiva.
^11

RiTil^n c

n'nnn c inv/ňcl-iromi rln alťrií

nrlílň roc

'in'rh fnrpm 1'iřactí w nhrhnrinírh <; nlprnfxtech z

ohledu "e"ich s ecifického zaměření

Výroba elektrickéenergie a tepla z obnovitelných zdrojů energie či za pomoci kogenerace - obecněje
rizikovost investic do výroby elektrickéenergie a tepla z obnovitelných zdrojů energie poměrněnízká.
Je nižší než u investic do akcií, ale vyšší než u investic do dluhopisů. Mezi klíčová rizika všeobecně v
této oblasti patří riziko technologické, riziko implementace projektu, a dále také riziko přírodní.
Všechna tato rizika představují zejména možnou nefunkčnost technologie, resp. nedosažení
očekávanýchtechnických parametrů, v jejichž důsledku bude zařízení provozováno neefektivně a při
vyšších než očekávaných nákladech.
.

Specifikum nestability státní energetické politiky

Riziko nestability státní energetické politiky může negativně ovlivnit hodnotu majetku Podfondu.
.

Specifikum technologického rizika u obnovitelných zdrojů energie

Technologie a komponenty používané při výstavbě zdrojů k výrobě elektrické energie a tepla z
obnovitelných zdrojů, jakož i za pomoci kogenerace, jsou v dnešní době dostupné a prověřené ve
světě desítky i více let.

.

Specifikum provozního rizikazdrojů k výroběelektrickéenergie a tepla z obnovitelnýchzdrojů

Toto rizikoje spojenépouze s přírodními vlivy a není ovlivnitelné. Pro takovétozdroje platí, že mohou
oscilovat meziroční průměrné hodnoty větru, slunečního svitu či jiných neovlivnitelných přírodních
vlivů. Z dlouhodobého hlediska 15-20 let se tyto oscilace vyrovnají a dochází tak k minimalizaci tohoto
rizika.

Poskytování zápůjček- existuje zde riziko právních vad (o existenci zápůjčky či jejího zajištěni') a riziko
vypořádání (na dlužníka může být prohlášen úpadek) z těchto důvodů může hodnota nabytého podílu
kolísat a snižovat hodnotu majetku Podfondu

Obchodní společnosti, na kterých má Podfond účast, mohou být dotčeny podnikatelským rizikem. V
důsledku tohoto rizika může dojít k poklesu tržní ceny podílu v obchodní společnosti či k úplnému
znehodnocení (úpadku obchodní společnosti), resp. nemožnosti prodeje podílu v obchodní
společnosti.
3. 1. 4

Riziko stavebních vad

Hodnota majetku Podfondu se může snížit v důsledku stavebních vad nemovitostí nabytých do
majetku Podfondu,
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3. 1.5

Riziko rávníchvad

Hodnota majetku v Podfondu se může snížit v důsledku právních vad nemovitostí nabytých do
majetku Podfondu, tedy například v důsledku existence zástavního práva třetí osoby, věcného

břemene, nájemního vztahu, resp. předkupního práva.
3. 1.6

Rizikos o'enés investicemido ohledávek

Investice do pohledávek jsou založeny na odhadu průměrné výnosnosti nabývaných pohledávek, vždy

však posuzovaném v určitém časovém a hodnotovém intervalu. Výnosnost konkrétní pohledávky

proto nelze individualizovat. Předpokladem průměrného výnosu je tak nejen vyšší individuální
výnosnosturčitépohledávky,nýbržsoučasněi v jinýchpřípadech výnosnostnižší.
Pohledávky jsou zpravidla nabývány za cenu nižší, než činí jejich jmenovitá hodnota, a to přiměřeně
k riziku jejich vymožení. Investice do pohledávek a zápůjček je tak nezbytné vnímat současně i

z pohledu dalších shora zmíněných rizik, a to zejména rizika právních vad (o existenci pohledávky či

jejího zajištění často probíhá spor) a rizikavypořádání (na dlužníka může být prohlášen úpadek).
3. 1. 7

Riziko s o"ené osk továním úvěrů a za ů"ček

S ohledem na možnost Podfondu poskytovat zesvéhomajetku úvěrya zápůjčkyhrozí riziko, žedlužník
nedodrží svůj závazek a nesplatí poskytnutý úvěr či zápůjčku včas včetně naběhlého příslušenství.
Rizikoje řízeno prověřováním bonity budoucího dlužníka a využíváním zajišťovacích nástrojů (směnka,

zástavacennýchpapírů, nemovitostí apod.).
3. 1.8

Riziko v

l' a'ící z in erence třetí osob

osk tu"ící úvěrči za ů'čku

Bez ohledu na skutečnost, že Podfond postupuje v souladu s pravidly pro přijímání úvěrů a zápůjček
stanovených ve Statutu a statutu Podfondu, nelze zcela vyloučit riziko nepřípustného zásahutéto
osoby, resp. zásahu nepřiměřeného rozsahu či povahy do majetkové sféry Podfondu, a to i za
předpokladu, že Podfond neporuší žádnévzájemnésmluvní čizákonnéujednání.
3. 1.9

Rizikozměn statutu

Vzhledem k tomu, žeFondje fondem kvalifikovaných investorů dleZákona,můžebýtStatutzestrany
obhospodařovatele měněn a aktualizován, včetně změn práv spojených s některým druhem (třídou)
investičních akcií.

V případě, žedojde kezměněStatutu spočívající ve změně právspojených s některým druhem (třídou)
investičních akcii v důsledku úpravyvýpočtu, jakým se stanovuje podíl na zisku a podíl na likvidačním
zůstatku pro tento druh (třídu) investičních akcií, je vlastník investiční akcie daného druhu (třídy)
oprávněn požádat Fond bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy byl o této

změněze strany Fondu informován, o jejich odkoupení. Fond je povinen od tohoto vlastníka jeho
investiční akcie odkoupit za podmínek platných před příslušnou změnou Statutu. V takovém případě
není Fond oprávněn účtovat si srážku uvedenou ve Statutu.

3. 1. 10 Rizikav l' a'ící z dovolenéhonedodržováníinvestičních limitův roním období o vznikuPodfondu
Vzhledem k tomu, že Podfond po svém vzniku nedrží aktiva předpokládaná Statutem, umožňuje se v
prvním období po vzniku Podfondu nedodržovat stanovené investiční limity. Vzhledem k tomu, že
Podfond bude (má v úmyslu) dle Statutu investovat více než 49 % hodnoty svého majetku do
nemovitostních společností či nemovitostí, činí toto období u některýchaktivaž 24 měsíců odvzniku
Podfondu.

V tomto prvním období tak můžeopakovaněnastatsituace, kdyskladbaportfolia Podfondu nebude
odpovídat nastaveným investičním limitům, které bude Podfond následně dodržovat, a to včetně
neplnění limitů u hlavních aktiv (nemovitosti a nemovitostní společnosti), když plnění jednotlivých
investičních limitů bude záležet na rychiosti a složitosti procesu investic dojednotlivých druhů aktiv,
jakož i akvizičního potenciálu jednotlivých aktiv.

V souvislosti s výše uvedeným tak v prvním období existence Podfondu hrozí zvýšené riziko
nedostatečné diverzifikace aktiv nabývaných do Podfondu a s ním spojená další rizika (riziko tržní,
riziko likvidity, riziko provozní apod. ). Tato rizika jsou pak relativizována ve Statutu uvedeným
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investičním horizontem, který přesahuje prvotní období existence Podfondu, a který by měli investoři
do Podfondu před uskutečněním investice vždy zvážit.

V případě nedodržení stanovených investičních limitů na konci prvního období existence Podfondu
hrozí dále riziko nutnosti změny investiční politiky Podfondu a úpravy portfolia (např. prodejem
některých aktiv) tak, aby investiční politika Podfondu odpovídala investičním limitům stanoveným
Statutem a portfoliu aktiv nabytých v průběhu prvního období existence Podfondu. V případě, že
takováto riziková situace nastane, je obhospodařovatel povinen si vyžádat se změnou investiční

politiky souhlas akcionářů Podfondu; v případě, že tento souhlas nebude ze strany akcionářů
Podfondu udělen a nebudou tak plněny investiční limity v následujícím období, bude
obhospodařovatel Podfondu postupovat v souladu s obecnězávaznýmiprávními předpisy, a to včetně
případných kroků vedoucích k ukončení činnosti Podfondu . Toto riziko je řízeno a snižováno přípravou

prvotního obchodního plánu před započetím nabývání aktiv do Podfondu (včetněuvedení konkrétních
potenciálních akvizičních cílů), jehož dodržením by mělo dojít k naplnění všech stanovených
investičních limitů.
3. 1. 11

Riziko nestálé hodná

investičních akcií Podfondu

V důsledku skladby majetku Podfondu a způsobu jeho obhospodařování může být hodnota
investičních akcií Podfondu nestálá.Jednotliváaktiva pořizovaná do majetku Podfondu podléhají vždy
tržním a úvěrovým rizikům a určité míře volatility (kolísavosti) trhů. Výše uvedené faktory mohou mít
vliv na nestálost aktuální hodnoty investičních akcií Podfondu.
3. 1. 12

Riziko koncentrace

Riziko spočívá v možnosti selhání investice při soustředění investovaných prostředků v určitém druhu
průmyslového odvětví, státu či regionu nebo určitém druhu aktiv. Nízká diverzifikace portfolia
Podfondu napříč různými odvětvími může přinášet výnosový potenciál v období růstu, ale stejně tak
může hodnota cenných papírů vydávaných Podfondem zaměřeným na úzce vymezené odvětví
významně klesat v období recese či krize tohoto odvětví.
3. 1. 13

Rizika 'ka'ícíseudržitelnosti

Rizikatýkající se udržitelnosti představují události nebo situacev environmentální nebosociální oblasti
nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný
významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.
V současné době nejsou zohledňována rizika udržitelnosti coby samostatné kategorie rizik, jelikož

předmětná rizika nejsou s ohledem na složení portfolia investičního fondu a investiční strategie
relevantní, resp. Jižjsou obsaženav jiných kategoriích rizik. V relevantních případech však mohou být
rizika týkající se udržitelnosti ze strany obhospodařovatele posuzována a výsledky posouzení mohou
být zohledňoványv rámciinvestičního rozhodnutí s ohledem na povahu podkladovýchaktiv.
Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentální
udržitelné hospodářské činnosti.
3. 1. 14

Úrokové riziko

Podfond může na základě statutu přijímat a poskytovat úvěry a zápůjčky, přičemž úroková sazba
u těchto úvěrůa zápůjčekmůže být stanovena s pohyblivou úrokovou sazbou, Podfond tak může být
vystaven kurzovému riziku. S poklesem úrokovýchsazebtak hrozí, že úrokovévýnosy z poskytnutého
úvěru či zápůjčky budou nižší, než bylo původně očekáváno a naopak úrokové náklady spojené
s přijatými úvěry a zápůjčkami budou vyšší, než bylo původně kalkulováno.

12

4

HISTORICKÁVÝKONNOST

4. 1

Grafickéznázornění historické výkonnosti

Vývoj kurzu COLBER podfond l, COLBER INVEST FOND SICAV a. s.

1100

1050

1000

950
01/2017

07/2017

01/2018

ra.:ni/9ni7

07/2018

01/2019

07/2019

01/2020

1/?018

Výpočethistorickévýkonnosti vychází z hodnotyfondovéhokapitálu Podfondu.

Údajeo historické výkonnosti Podfondu jsou poskytovány všem investorům prostřednictvím Klientského

vstupu.

5

ZÁSADYHOSPODAŘENÍS MAJETKEM,INFORMACEO PODÍLU NAZISKU

5..Z

Účetníobdobí
Viz Základní informace o Podfondu.

5.2

Působnost keschválení účetní závěrkyPodfondu

Schválení účetnízávěrkyPodfondunáleží dopůsobnostivalnéhromadyFondu.
5. 3

Pravidlaa lhůtyprooceňovánímajetku a dluhů

Male tek,ad'.uhypodfonduseoceňují. reálnou hodnotou' Reálná hodnota nemovitých věcí včetně jejich součástí
--a-přfslusenství, reálná-hodnotapodílů na nemovitostních a jiných společnostech, jakož"! reálná"hodnota

mov't.ých.věcívčetně Jejichsoučástía Příslušenství (vč. případných uměleckých děl)v majetku"Podfonďu~je

stanovována minimálně jednou ročně, a to znaleckým posudkem k poslednímu dni Účetního'období. Konkrétm

způsob stanovení

reálné

hodnoty

ostatního investičního

majetku

a

závazků Fondu

hodnoty investiční akcie Podfondu stanoví Zákona prováděcí právní předpis.
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a

způsob stanovení

aktuální

Ocenění investičních nástrojů v majetku Podfondu bude provedeno podle kurzu vyhlášenéhopro období, ve
kterém se nachází Den ocenění, ke kterému se provádí aktuální ocenění, a to konkrétně podle posledního
známého kurzu, který bude k dispozici ke dni předcházejícímu o dva pracovní dny poslední den Lhůty pro
stanovení aktuální hodnoty CP k příslušnému Dni ocenění. V případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu

investičních aktivv majetku Podfondu provede Administrátorbez zbytečnéhoodkladu poté, co se o takovýchto
okolnostech dozví, mimořádné ocenění reflektující aktuální okolnosti. Na základě takového mimořádného
ocenění provede Administrátorrovněžmimořádnéstanovení aktuální hodnoty investiční akcie.

Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měněse použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNBa platný v den,
ke kterému se přepočet provádí.
5. 4

Způsobpoužití zisku

Hospodářský výsledek Podfondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy z majetku Podfondu a náklady na zajištění
činnosti Podfondu.

Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Podfondu náleží do působnosti valné hromady
Fondu.

Výnosyz majetku Podfondu se použijí ke krytí nákladů,nestanovf-li obecnězávaznéprávní předpisy nebotento
Statut jinak. Pokud hospodaření Podfondu za účetní období skončí ziskem, může být tento zisk použit (i)
k výplatě podílu na zisku nebo (ii) k investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku Podfondu. Pokud
hospodaření Podfondu za účetní období skončí ztrátou, bude tato ztráta hrazena ze zdrojů Podfondu. Ke krytí
ztrátyse přednostně použije nerozdělenýziskz minulých let. Nestačí-li tyto prostředky Podfondu ke krytí ztráty,
musí být ztráta v roce následujícím po účetním období, ve kterém ztráta vznikla, kryta snížením kapitálového
fondu, byl-li zřízen.
5. 5

Informace o výplatěpodílu na zisku

Případný zisk Podfondu může být použit k opětovným investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku
Podfondu a Podfond tak nemusí vyplácet žádný podíl na zisku či výnosech.

Rozhodnýmdnem pro uplatnění práva na podíl na ziskuje den určenýv souladu s úst. § 351ZOK.
Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo valnou hromadou Fondu učiněno rozhodnutí o
rozdělení zisku.

Podíl na zisku vyplácí Podfond na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet investora
uvedený v seznamu akcionářů.

Právo na výplatu podílu na zisku, o jehož vyplacení bylo rozhodnuto valnou hromadou Fondu, se promlčuje
v obecnétříleté lhůtě.

S investiční akcií vydanou k Podfondu je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření Podfondu, který
valná hromada Fonduschválila k rozdělení. Tento podíl na zisku se určuje zvlášť pro jednotlivétřídy investičních
akcií.

6

ÚDAJEO INVESTIČNÍCHAKCIÍCH PODFONDU

6. 1

Přehledová tabulka k investičním akciím
Třída investičních akcií

ISIN

CZ0008042496

Forma investičních akcií

Zaknihovaný cenný papír na jméno.

Měna

CZK
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Jmenovitá hodnota

Investiční akciebezjmenovitéhodnoty(kusové).

Přijetí k obchodování nebo
registrace na evropském

Jsoupřijaty k obchodování na regulovaném trhu, tzn.jsou kótoványna Burzecenných

regulovaném trhu nebo přijetí

papírů Praha,a.s., nejsou přijaty k obchodovánív žádnémmnohostranném

k obchodování v MOS

obchodním systému.

Označení osob, které mohou
nabývat investiční akcie

Kvalifikovaný investor ve smyslu Zákona

vstupní
Minimální

125. 000,- EURQedno sto dvacet pěttisíc euro) nebo ekvivalent v jiné měně
u kvalifikovanýchinvestorůdle § 272odst. l písm. i) bodl. Zákona.
1.000. 000, - KčQeden milion korun českých) u kvalifikovaných investorů dle § 272 odst.
l písm. i) bod 2. Zákona.

investice

každádalší

500. 000,- Kč(pětsettisíc korunčeských) neboekvivalent v jinéměně.

Hodnota jednotlivého odkupu

Minimálně500.000,- Kč(pětsettisíc korunčeských)neboekvivalentv jinéměně.

Doba, kdy jsou investiční akcie
vydávány

Kdykoliv po vzniku Fodfondu.

Do4 měsícůodnejbližšího stanovení aktuálníhodnotyinvestičních akcií následujícího
poobdržení žádostio odkupobhospodarovatelem Podfondu, pokud žádáo odkoupení
investičních akcií v aktuální hodnotě maximálně 10. 000. 000, - Kč(deset milionů korun
českých);

Lhůtapro zpětnýodkup
investičních akcií

do6 měsíců od nejbližšího stanovení aktuální hodnoty investičních akcií následujícího
poobdržení žádostio odkupobhospodařovatelem Podfondu, pokud žádáo odkoupení
investičních akciív aktuální hodnotěvyšší než10.000.000,- Kč(desetmilionůkorun
českých), maximálněvšak30.000.000, - Kč(třicet milionů korunčeských);

do12měsícůodnejbližšíhostanoveníaktuálníhodnotyinvestičníchakciínásledujícího
poobdržení žádostio odkupobhospodařovatelem Podfondu, pokud žádáo odkoupení
investičních akcií v aktuální hodnotě vyšší než 30. 000. 000, - Kč(třicet milionů korun
českých).
Způsob určení poměru
rozdělení zisku Podfondu
z investiční činnosti na

jednotlivé třídy investičních

Z fondovéhokapitálupřipadajícího natutotřídu investičních akciívypočtenéhodle
odst. 6. 6Statutu.

akcií

Způsob určení poměru
rozdělení likvidačního
zůstatku Podfondu z investiční
činnosti na jednotlivé třídy

Dlepoměrufondovéhokapitálupřipadajícího natuto třídu investičních akcií k

celkovémufondovémukapitálupřipadajícímu navšechnytřídy investičních akcií
vypočtenéhodle odst. 6. 6 Statutu.

investičních akcií

Určení poměru rozdělení zisku
v rámci danétřídy investičních

Dlepočtuinvestoremvlastněnýchinvestičních akciítétotřídy k celkovémupočtu

akcií

vydaných investičních akcií této třídy.

Distribuce zisku

růstová

Specifickénákladytřídy

Stanoveny v odst. 6. 14 Statutu.

Vstupní přirážka

až 5%

pokud držel
Výstupní
srážka

investor

investiční akcii

20% hodnotyodkupovanýchinvestičních akcií

po dobu kratší
než l rok
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pokud držel
investor
investiční akcii

podobu
alespoň l ale

15 % hodnoty odkupovaných investičních akcií

kratší než 2

pokud držel
Investor

investiční akcii

po dobu
alespoň 2 ale

10 % hodnoty odkupovaných investičních akcií

kratší než 3

roky
pokud držel
investor
investiční akcii

O % hodnoty odkupovaných investičních akcií

po dobu delší
než a roKy

6. 2

Údajeo osobě, která eviduje cennépapíry v zaknihovanépodoběa stručný popis způsobutéto evidence
Evidence investičních akcií Podfondu je vedena v souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT. Centrální evidenci
vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s. Investiční akcie jednotlivých akcionářů Podfondu jsou evidovány
na jejich majetkových účtech vlastníků cenných papírů. Investoři jsou povinni sdělovat osobě vedoucí takovou
evidenci (prostřednictvím účastníka Centrálního depozitáře, u něhož mají veden svůj majetkový účet) veškeré
změny ve svých identifikačních údajích.

5. 3

Popis práv spojených s investičními akciemi Podfondu
Dividendový způsob distribuce zisku spojený s danou třídou investičních akcií označuje, že u investičních akcií je
zhodnocení zpravidla vypláceno v penězích ve formě dividendy. Růstový způsob distribuce zisku označuje, že u
investičních akcií je zhodnocení použito k dalším investicím a je promítnuto do zvýšení hodnoty investičních
akcií.

Investoři Podfondu se podílejí na hodnotě fondového kapitálu Podfondu připadajícím na příslušnou třídu
investičních akcií v poměru hodnoty jimi vlastněných investičních akcií dané třídy k celkovému počtu vydaných
investičních akcií této třídy. S investiční akcií Podfondujsou spojena zejm. následující práva investora na:
a)
b)
c)
d)

odkoupení investiční akcie Podfondu na základě žádosti investora;
podíl na zhodnocení majetku Podfondu připadajícího na konkrétní třídu investičních akcií;
podíl na likvidačním zůstatku při zániku Podfondu;
bezplatné poskytnutí Statutu, statutu Fondu a poslední výroční zprávy Podfondu, pokud o ně investor
požádá.

Dokumenty uvedené v písmenu d) se neuveřejňují, každému investorovi, resp. upisovateli jsou dispozici
prostřednictvím Klientského vstupu. Uvedeným přehledem nejsou dotčena případná další práva vyplývající
investorovi Podfondu ze Statutu a z obecně závazných právních předpisů.
6. 4

Doklad vlastnického práva k investičním akciím Podfondu

Vlastnické právo k investičním akciím se prokazuje u investorů - fyzických osob výpisem z jejich majetkového
- --úětu^/lastnfka cenných papírů, na němž jsou investiční akcie vedeny, a průkazem totožnosti, u investorů právnických osob výpisem z jejich majetkového účtu vlastníka cenných papírů, na němž jsou investiční akcie
vedeny, výpisem z obchodního rejstříku investora ne starším 3 měsíců a průkazem totožnosti osoby oprávněné
za právnickou osobu jednat. V případě zmocněnce vlastníka investičních akcií je navíc třeba předložit plnou moc
s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Investor je povinen předložit výpis ze svého majetkového úctu
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vlastníka cenných papírů, který obsahuje aktuální a platné údaje. Výpisz majetkového účtuvlastníka cenných
papírů poskytne na základě písemné žádosti investora Administrátor.

6.5

Informační povinnostnabyvatele investiční akciePodfondu

V případě přechodu vlastnického práva k investičním akciím Podfondu je jeho nabyvatel povinen bez
zbytečnéhoodkladu informovat Administrátora o předmětné změněvlastníka. K účinnosti převodu listinné
investiční akcie vůči Administrátorovi se vyžaduje oznámení změny investora a předložení investiční akcie
Administrátorovi. V případě, že by nabyvatel investičních akcií nebyl kvalifikovaným investorem dle § 272
Zákona,k takovémunabytí sev souladus § 272odst. 3 Zákonanepřihlíží.
6. 6

Stánovení aktuální hodnoty investičních akcii

Viz Základní informace o Podfondu. Ve výjimečných případech (např. v případě ověřování účetní závěrky
auditorem) můžebýt aktuální hodnota CP stanovena později.Aktuální hodnota CPvšak musí být stanovena
nejpozději do 6 měsíců ode Dne ocenění, ke kterému je stanovována. Vyhlášení aktuální hodnoty CP pak
proběhne zpravidla do 2 pracovních dnů od jejího stanovení.

Aktuální hodnota investičních akcií je stanovována samostatně pro každou třídu investičních akcií. Aktuální

hodnota investiční akciedanétřídy je stanovována z fondového kapitálu Podfondu připadajícího na příslušnou
třídu investičních akcií (Fondový kapitál třídy) zjištěnéhopro konkrétní období, a to nejménějedenkrát za
Oceňovací období ke Dni ocenění. Aktuální hodnotu investiční akcie stanovuje Administrátor ve Lhůtě pro
stanovení aktuální hodnoty CP. Aktuální hodnota investiční akcie je zaokrouhlena na étyři desetinná místa
směrem dolů.

Při výpočtu Fondovéhokapitálutřídy jsou zohledňoványparametry třídy uvedenév odst. 6. 1 Statutu a případné
specifickénákladytřídy, a/nebovýkonnostní úplata(performancefee)třídy, uvedenév odst. 6.14Statutu, kdy
Fondový kapitál Podfondu je rozdělován mezi jednotlivé třídy investičních akcií za pomoci níže uvedených
vzorců.

Hodnota Fondovéhokapitálu třídy v CZK se stanovuje jako součin hodnoty fondového kapitálu všech tříd
investičních akcií vyjádřených v CZKa alokačního poměru třídy.

Alokační poměrtřídy sestanoví podle následujících vzorců:

GAPTD= (GNAVT(D-I)+ PT(D-I;D)- NT(D-I;D)- DIVIDT(D-I;D|)/ (GNAV(D-I)+P(D-I;D)- N(D.I;D)- DIVID(D-I;D))
GNAVTD= GAPTD * GNAVo

APTD = (GNAVTD - PFTo - SNTo - TAXTo) / (GNAVD-PFD-SNo -TAXo)
NAVTo= APTo * NAVo

Označení

Vysvětl vkv

Položkyobsahující vesvémoznačeníjako poslední písmeno T sevztahují jen k danétřídě investičních
akcií, položky beztohoto označení vyjadřují součet danépoložky zavšechny třídy.
Den,k němužje stanovovánaaktuální hodnotainvestičních akcií (dálejen "DenD").
D-l

Den, kdy bylo naposledy provedeno ocenění majetku Podfondu přede dnem D (dálejen "Den D-l").

APTo

Alokační poměrtřídy ke Dni D.

GAPTo

Pomocný průběžný alokační poměr třídy stanovený ke Dni D.

GNAVo

Hodnota fondového kapitálu zahrnující všechny náklady kromě dohadných položek na specifické
nákladya daňovoupovinnost, stanovená ke Dni D.

GNAV(D. I)

Hodnota fondového kapitálu, zahrnující všechny nákladykromě dohadných položek na specifické
nákladya daňovoupovinnost, stanovenáke Dni D-l.

NAVo

Hodnota fondového kapitálu zahrnující vžechny náklady,včetně specifických nákladůa daňové
povinnosti, stanovená ke Dni D.
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SND

Specifickénákladyke Dni D.

TAXo

Náklady spojené s daňovou povinností vyplývající z dosaženého zisku ke Dni D.

P(D.I;D|

Finanční objem všech Podfondemvydanýchinvestičních akcií ode Dne D-l do Dne D.

N(D-I;D)

Finanční objem všech Podfondemzpětněodkoupenýchinvestičních akcií ode Dne D-l do DneD.

DIVID(D.I;D)

Finanční objem vyplácenýchpodílů na ziskua navýnosechz hospodaření přiznaných Podfondemode
Dne D-l do Dne D. Okamžikem přiznání se rozumí den, kdy dojde ke schválení návrhu statutárního
orgánu na rozdělení zisku valnou hromadou Fondu.

PFo

Výkonnostní úplata (performance fee) ke Dni D.

Přitom platí, že v případě třídy investičních akcií vedené v jiné měně než je CZK jsou hodnoty použité pro

výpočet GNAVa GAPTspočteny v měnětřídy a následnějednorázově přepočítány do CZKkurzem ČNBplatným
ke dni D. Pro prvé stanovení hodnoty Fondového kapitálu třídy GNAVTD v oceňovacím období, v němž došlo
k vydání první emise dané třídy, se tato hodnota stanoví ve výši kapitálu připadajícího na vydané investiční
akcie.

6. 7

Místo a četnost uveřejňování aktuální hodnoty investiční akcie
Administrátor poskytuje informaci o aktuální hodnotě investiční akcie prostřednictvím Klientského vstupu všem
investorům ve Lhůtě pro vyhlášení aktuální hodnoty CP.

6. 8

Vydávání investičních akcií

Investiční akcie jsou vydávány v České republice. Vydávání investičních akcií probíhá na základě smlouvy
uzavřené mezi investorem a Fondem.

Investiční akcie vydaná ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy bylo zahájeno vydávání investičních akcií, se vydává za
částku rovnající se l, - Kč. Vyjma uvedeného prvotního období jsou investiční akcie vydávány za aktuální
hodnotu investičních akcií stanovenou ve vztahu k příslušné třídě investičních akcií vždy zpětně pro Oceňovací
období, v němž se nachází Den ocenění, ke kterému byla Administrátorovi doručena žádost o úpis investičních
akcií.
Investiční akcie lze vydat pouze investorovi, který uzavřel s Fondem příslušnou smlouvu o úpisu cenných papírů
a doručil Administrátorovi žádosto úpis investičních akcií, a to způsobemuvedeným ve smlouvě.
Žádostdoručená Administrátorovi nejpozději do 16 hodin Dne ocenění, resp. připadá-li Den ocenění na jiný než
pracovní den, pak do této doby v pracovní den mu předcházející, se považuje za žádost podanou ke Dni
ocenění, v opačném případě se žádost považuje za podanou k nejbližšímu následujícímu Dni ocenění.
Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na
účet Podfondu a aktuální hodnoty příslušné třídy investičních akcií Podfondu platné pro Den ocenění, zvýšené
o případnou vstupní přirážku. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem

dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií je
příjmem Podfondu.
Investiční akcie v zaknihované formě je investorovi vydána připsáním na jeho majetkový účet vlastníka cenných
papírů.

Administrátorvydá investiční akcie do 10 dnů od stanovení aktuální hodnoty investičních akcií pro rozhodné
období, v němž se nachází Den ocenění. O vydání investičních akcií je investor informován výpisem ze svého
majetkového účtu vlastníka cenných papírů s uvedením data vydání investičních akcií, počtu vydaných
investičních akcií a aktuální hodnoty, za níž byly investiční akcie vydány.
Výše vstupních přirážek pro konkrétní třídy investičních akcií jsou uvedeny v tabulce v odst. 6. 1 Statutu. O
konkrétních podmínkách a výši přirážky rozhoduje Obhospodařovatel. Vstupní přirážka je příjmem
hospodařovatele; Podmínky a výše přirážky jsou na vyžádání k dispozici u Obhospodařovatele.
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6. 9

Vydáváníinvestičních akciiv případě nepeněžitýchvkladu

Nepeněžitým vkladem se rozumí penězi ocenitelné věci ve vlastnictví investora, které investor předal Fondu
sálem získání investičních akcií. K přijetí nepeněžitého vkladu je třeba předchozího schváleni'
Obhospodařovatele učiněného na základě žádosti investora, jejíž součástí je popis předmětu nepeněžitého
vkladu včetně jeho ocenění. Nepeněžitým vkladem může být pouze aktivum, které může být na základě
investiční strategie uvedené ve Statutu pořízeno do majetku Podfondu, je-li provedení takového vkladu pro
Podfond vhodné a účelné. Ocenění nepeněžitého vkladu se provádí obdobně dle ustanovení zákona o

obchodních korporacích o ocenění nepeněžitého vkladu při zvyšování základního kapitálu u akciové společnosti,
tj. zpravidla na základě posudku zpracovaného znalcem, kterého určí Obhospodařovatel. Náklady na
vypracování znaleckého posudku nese investor.

V případě nepeněžitýchvkladůinvestorase postupujeobdobněk ustanovením odst. 6.8 Statutu.

Početinvestičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částkystanovené oceněním nepeněžitéhovkladu
a aktuální hodnoty příslušné třídy investičních akcií Fondu platné pro Den ocenění a zvýšené o případnou

vstupní přirážku.

6. 10 Právo odmítnout žádost o vydání investičních akcií

pro udržení stability nebo důvěryhodnosti Podfondu je Obhospodařovatel oprávněn rozhodnout, které pokyny
směřující k vydání investičních akcií akceptuje a které pokyny neakceptuje. Důvodem odmítnutí může být např.
nedostatek investičních příležitostí, přebytek likvidních prostředků Podfondu či z důvodůdle žák. č. 253/2008
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění
pozdějších předpisů. V případě, žev mezidobí od přijetí pokynu směřujícímu k vydání investičních akcií do doby
rozhodnutí o neakceptaci takového pokynu budou peněžení prostředky investora poukázányna účetPodfondu
u Depozitáře, je Obhospodařovatel povinen tyto peněžní prostředky zaslatzpětna účet investora, z kterého
byly investorem poukázány, resp. postupuje dle dotčených ustanovení žák. č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizacivýnosůz trestné činnosti a financování terorismu, veznění pozdějších předpisů.
6. 11 Některápravidlapro případ účastiPodfondunapřeměně

Výměnný poměr se v případě účasti Podfondu na přeměně dle zvláštního právního předpisu stanoví ke dni
předcházejícímu den, k němuž nastanou právní účinky přeměny. V případě, že je Podfond při přeměně
nástuP"ickou společností, vychází sepro účelystanovení výměnného poměru uvedeného v příslušném projektu
přeměny z podílu hodnoty vlastního kapitálu nebo jeho části společnosti zúčastněné na přeměně přecházející
na Podfond a fondového kapitálu Podfondu, a to bezzahrnutí účetních a majetkových dopadů přeměny.
6. 12

Odkupování investičních akcií

Odkoupit lze investiční akcie investora, který doručil Administrátorovi žádost o odkoupení investičních akcií.

ŽádostdoručenáAdministrátorovi nejpozdějido16hodinDneocenění, resp.připadá-li Denocenění najinýnež
pracovní den, pak do této doby v pracovní den mu předcházející, se považuje za žádost podanou ke Dni
ocenění, jinak sežádostpovažuje za podanou k nejbližšímu následujícímu Dni ocenění.

Podfond odkupuje investiční akcie za aktuální hodnotu investičních akcií dané třídy, vyhlášenou zpětně pro
období, v němž obdržel žádost investora o odkup. Ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy bylo zahájeno vydáváni
investičních akcií, seprovádí odkup investičních akcií zatutéžčástku,zajakou seprovádí jejich vydávání.
Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních akcií je uvedena v odst. 6. 1 Statutu. Hodnota všech

investicních akcií ve vlastnictví jednoho investora nesmí po provedení odkupu klesnout pod částku odpovídající
minimální výši investici danéhoinvestora dleodst. 6. 1 Statutu, nestanoví-li Zákonjinak. Pokud byk tomu došlo,

je Administrátoroprávněnprovéstodkoupení všechzbývajících investičních akcií danéhoinvestora.

Odkup investičních akcii'uvedených v žádostiinvestora budevypořádán ve lhůtěuvedenév oďst.6. 1 Statutu,a
to bezhotovostním převodem na účetinvestora uvedenýve smlouvěuzavřené meziinvestorem a Fondem.

Součástí odkupu investičních akcií Podfondu, které budou v době jejich odkupu přijaty k obchodování na
evropském regulovaném trhu, bude i postup vedoucí k odepsání odkupovaných investičních akcií z účtu
vlastníka vedenýv evidenci zaknihovaných cenných papírů dle ZPKT,jakož i stažení odkupovaných investičních
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akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu, a to tak, aby k výše uvedenému odepsání a stažení došlo

v období před odkupem investičních akcií ze strany Fondu.V případě odkupu investičních akcií Podfondu, které
budouv dobějejich odkupu přijaty k obchodování na evropském regulovanémtrhu, je investoržádající o odkup
povinen poskytnout Fondu, Administrátorovi, organizátorovi evropského regulovaného trhu, na kterém se
odkupovaná investiční akcie nachází, a osobě vedoucí evidenci zaknihovaných cenných papírů dle ZPKT, ve
které je odkupovaná investiční akcie evidována, nezbytnou součinnost k uskutečnění celého procesu odepsání

a stažení odkupované investiční akcie. V případě, že investor takovou součinnost neposkytne, není Fond po
dobu neposkytnutí takové součinnosti v prodlení s odkoupením investičních akcií. Obhospodařovatel si může
v závislosti na odlišném vymezení podmínek pro upisování jednotlivých tříd investičních akcií při odkupu
investičních akcií účtovat za každou odkoupenou investiční akcii i odlišnou výstupní srážku. Výše výstupních
srážekpro konkrétní třídy investičních akcií jsou uvedeny v odst. 6. 1 Statutu.
6. 13

Pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií

Obhospodařovatel může pozastavitvydávání a odkupování investičních akcií Podfondu, pokud je to nezbytné z
důvodu ochrany práv nebo právem chráněnýchzájmůinvestorů, jako např. při prudkém pohybu hodnoty aktiv
tvořících podstatnou částmajetku Podfondu. O pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií Podfondu
rozhoduje Obhospodařovatel. Pozastavení odkupovánf investičních akcií se vztahuje i na investiční akcie
Podfcndu, o jejichž odkoupení investor požádal před pozastavením vydávání nebo odkupování investičních

akcií a u nichž nedošlo k vypořádání obchodu, nebo během doby pozastavení vydávání nebo odkupování
investičních akcií.

6. 14 Specifickénákladya výkonnostní poplatky tříd

V jednotlivých třídách investičních akcií jsou určeny níže uvedené specifické náklady a poplatky, které jsou
mimo jiné zohledněny při výpočtu alokačních poměrů tříd dle odst. 6. 6 Statutu.
6. 14. 1

V'konnostní odměna ve formě o látku nebes edfíck'ch v'konnostních nákladů tříd
Vkonnostní odměna 'e dále stanovena ve formě v'konnostních
stanoven žádné s ecifické v'konnostní náklad tříd.

o látku. Nad tento rámec ne'sou

Vkonnostní o lat tříd 'sou stanoven veforměv'konnostníú ta Odbornému oradci ro První
odfond tzv. erformance fee
ro všechn tříd . Jedná se o roční odměnu která se stanovme

růběžně samostatně ro každou třídu zvlášť vžd

ři stanovení aktuální hodnot investiční akcie

třídy.
Výše roční výkonnostní odměny pro třídu investičních akcií A se vypočte v závislosti na meziročním

růstu fondového kapitálu třídy. Při srovnání fondového kapitálu třídy se zohlední všechny případné
dividendy, vstupy a výstupy investorů, které byly ve sledovaném období zaúčtovány a promítnuty do

fondovéhokapitálu třídy, a to i poměrněv rámci roku. Výše výkonnostní odměny se počítá z hodnot
před zaúčtováním nákladů na tuto výkonnostní odměnu a daň z příjmů.
Výše roční výkonnostní odměny třídy bude proto stanovena výpočtem dle následujících vzorců:

Z; = GNAVTi- NAVT^t - > (^7'i - ^7'í - DIVIDTi)

Di= MxZ\NAVTlast + Z(P^'~ NTJ~ DmDTi)
~T[

J=i

PFTi =N^x [max(Z( - Lz X Di; 0) - max(Z( - Mz X D;; 0)] + N3 X max(Zt - í'3 x DÍ; 0)
přitom platí, že:
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Označení

PFTi

Vysvětlivky
Pro i odpovídající ocenění v průběhu roku dohadná položka na výkonnostní odměnu
třídy při i-tém ocenění nebo pro i v posledním období roku přímo výkonnostní
odměna třídy.

GNAVTi

Fondový kapitál třídy při i-tém ocenění bez zohlednění výkonnostní odměny třídy

a/nebospecifickýchnákladůtřídy a nákladuna daňz příjmů.
NAVTIast

Fondový kapitál třídy na konci minulého roku.

Finanční objem všechvydanýchinvestičních akcií třídy, jejichžden vydání leží v i-tém
období.
Finanční objem všech zpětně odkoupených investičních akcií třídy, jejichž den odkupu
leží v i-tém období.

DIVÍ DTi

Finanční objem vyplácených podílů na zisku a na výnosech z hospodaření přiznaný
Podfondem na investiční akcie třídy v i-tém oceňovacím období. Okamžikem přiznáni
se rozumí den, kdy dojde ke schválení návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku
valnou hromadou Fondu.
Počet oceňovacích období'v jednom roce.
Pořadové číslo aktuálního oceňovacího období v daném roce.

a kde:

Od

Pásmo

Do

Odměnaie zisku v pásmu

M^
5%

^

5%

0%

9%

60%

9%

80%

A dále platí, že v případě třídy investičních akcií vedené v jiné měně, než je CZK, jsou všechny hodnoty

použité pro výpočet výkonnostní odměny třídy PFT kalkulovány v měně třídy a následně je PFT

jednorázověpřepočítána do CZKkurzemČNBplatným kedni D. Proúčelyvýpočtu PFTv tétocizí měně
třídy je tímto kurzem přepočtena i hodnotaGNAVTiz CZKdo měnypříslušné třídy.
6. 14. 2

Ostatní s ecifické náklad tříd

Žádnéjinéspecifickénákladytříd nejsoustanoveny.
6. 15 Veřejné nabízení
Veřejné nabízení investičních akcií je povoleno.

7

INFORMACEO POPLATCÍCH A NÁKLADECH

7. 1

Údajeo poplatcích účtovanýchinvestorůma nákladechhrazenýchz majetku Podfondu
Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukoníení investice

(jednáse o nejvyšší částku,která můžebýt investorovi účtovánapřed uskutečněním nebovyplacením investice)
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Vstupní poplatek (přirážka)

Uveden v odst. 6. 1 Statutu

Výstupní poplatek (srážka)

Uveden v odst. 6. 1 Statutu

Nákladyhrazenéz majetku Podfonduv průběhuroku
Celkovánákladovost(TER)

3,06 %

Náklady hrazené z majetku Podfondu za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek

Uveden v odst. 6. 14 Statutu

Investor nenese žádnédalší poplatky ani náklady, tj. veškeré náklady a poplatky jsou hrazeny přímo z majetku
Podfondu. Přestože poplatky a náklady Podfondu slouží k zajištění správy jeho majetku, mohou snižovat
zhodnocení investovaných prostředků.
7.2

Ukazatel celkové nákladovosti

Ukazaíei celkové nákiadovosti Podfondu za předchozí účetní období v procentním vyjádření se rovná poměru
celkových nákladů k průměrné měsíční hodnotě fondového kapitálu Podfondu, přičemž celkovou výší nákladů
se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladůa ostatních provozních nákladůve výkazu o
nákladech, výnosech a zisku nebo ztrát Podfondu podle zvláštního právního předpisu, po odečtení poplatků a
provizí na operace s investičními nástroji podle tohoto zvláštního právního předpisu.
Skutečná výše nákladovosti Podfondu za předchozí Účetní období bude každému investorovi dostupná
prostřednictvím Klientskéhovstupu.
7. 3

Způsoburčení a výše úplaty Obhospodařovatele
Úplata Obhospodařovateli za obhospodařování Podfondu je zahrnuta v úplatě za obhospodařování Fondu
uvedené v či. 10 statutu Fondu.

7. 4

Způsoburčenia výše úplaty Administrátora
Úplata Administrátorovi za činnost administrátora Podfondu je zahrnuta v úplatě za činnost administrátora
Fondu uvedené v či. 10 statutu Fondu.

7.5

Způsoburčení a výše úplaty Depozitáře
Úplata Depozitáře za výkon činnosti depozitáře pro Podfond je zahrnuta v úplatě za výkon činnosti depozitáře
pro Fond uvedenév či. 10 statutu Fondu.

7. 6

Způsob určení a výše úplaty Externích poskytovatelů služeb
ÚplataOdbornému poradci pro Podfond je zahrnuta v úplatě odbornému poradci pro Fond uvedené v či. 10
statutu Fondu.

7. 7

Ostatní náklady hrazené z majetku Podfondu
Podfondu mohou dálevznikat další nákladyuvedenév či. 10 statutu Fondu.

7. 8

Další informace k nákladům
-Se-skuteěnou-výsí^iáklaďů za předchozí účetní období se může investor seznámit v sídle Administrátora a
současně prostřednictvím Klientského vstupu.
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COLBERI
ST FONDSI
a.s.
AMISTAi ve tiční společnost, a.s.
l g. etrJanoušek

po ěř ný zmocněnec
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