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statut Podfondu

statut Fondu

statut Fondu

Fondový kapitál třidy

Fondový kapitál Podfondu připadajici na příslušnou třídu investičních akcií.
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Nestanovi-li Statut jinak nebo nevyplývá-li zeStatutu, statutu Fondu, stanov či obecnězávazných
právních předpisů něco jiného, použiji se ustanoveni statutu Fondu i na Podfond a jeho investory.
Investorům Podfonduje spolu se Statutem předkládán i statut Fondu.
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Viz Základní informace o Podfondu.

Podfond je účetně a majetkově oddělená část jměni Fondu.
Podfond byl vytvořen dne 29. 5. 2019 rozhodnutím Obhospodařovatele.

Podfond byl zapsán do seznamu vedeného ČNBdle úst. § 597 pism. b) Zákona dne 29. 5. 2019.
Podfondje vytvořen na dobu neurčitou.
1. 2

Historickéúdaje

Podfondzatím neeviduje žádnéhistorickéúdaje.
1.S

Praviola poskytovarii inforrnQcia úd^jů
Informace týkající se Podfondu budou poskytovány investorům prostřednictvim Klientského vstupu.
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investični cíl Q strategie

Podfond investuje v souladu s vymezením tzv. základního investičního fondu dle § 17b zákona
o daních z přijmu více než 90 % hodnoty svého majetku především do účasti v kapitálových
obchodních společnostech podnikajicich v oblasti výroby a distribuce vodíku a energetiky,
technologickýchcelků a projektů se zaměřením na vodík, technologickýchcelků pro výrobu energii
z obnovitelných zdrojů, pohledávek, úvěrů a zápůjček poskytnutých Fondem a doplňkových aktiv
tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. V této souvislosti nejsou třetími
osobami poskytovány žádnézáruky za účelem ochrany investorů.
<). <)

Druhy rrffjetkových hodnot
2. 2. 1

Kapitálové investice

Investice do kapitálových účastiv obchodních společnostech, zejm. do akcii, podílů, resp.
jiných forem účasti. Tyto investice mohou být prováděny v kombinaci s investováním

prostřednictvím jiných finančních nástrojů dle odst. 2. 2.3 Statutu a mohou být dále
kombinovány se získáváním opci k pořizeni další účasti na cílové obchodní společnosti.
Účastina obchodních společnostech zaměřujících se zejména na;

a)

výrobu a distribuci vodíku;

b) výrobu elektrickéenergie či tepla zejménaz obnovitelnýchzdrojůči za pomoci
kogenerace (společnávýrobaelektrickéenergiea tepla) apod.;

C)
d)
e)
f)

výstavbaa provozovánivodíkových plnicích stanic;
poskytováni půjček fyzickým a právnickým osobám;

strojírenskou výrobu pro chemický průmysl a energetiku průmysl;
strojirenskou výrobu pro těžkýprůmysl, zpracovatelskýprůmysl a jiné;
g) výrobu strojů a zařízeni a obchodní činnosts nimi;
h) výrobu elektrických zařízeni;
i) výrobu počítačů, elektronickýcha optickýchpřístrojů a zařízeni;
J) výrobu nekovových minerálních výrobků;
k) výrobu měřici, regulační a automatizačnitechniky;
l) výrobu optických a elektronických přístrojů a jejich součástí;
m) výrobu zdravotnických pomůcek;

n) poskytovánislužebve zdravotnictvi;

o)

p)
q)
r)

výrobu a distribuci léčiv;
výrobu a distribuci spotřebního zboží;
finanční služby;
informační technologie;

s) vývoj a výzkumve výšeuvedenýchoblastechpod písmeny a) až q);
t) obchodní činnostve výšeuvedenýchoblastechpod písmeny a) až q).
Pořizovány budoupředevším akcie, pádily, resp.jinéformy účastiv takovýchspolečnostech,
kde lze v budoucnostiočekávatnadprůměrnézhodnoceni investice.

Při investovánido akcii, podílů, resp. jiných forem účastiv obchodních společnostech bude
Fond zohledňovat zejména jejich ekonomickou výhodnost, při současném respektováni
pravidel obezřetnosti a pravidel pro omezovánirizik kolektivního investováni.
.

Účastina společnostech, kterévlastni:

i) akcie, podíly, resp.jinéformy účastinaobchodních společnostechzaměřených na oblasti
uvedenévýšepod pism. a) až s);
ii) akcie, podily, resp. Jinéformy účasti na nemovitostních společnostech (společnostech
vlastnicích nemovitévěci).
Tyto společnosti mohou mít takécharakterdočasnýchúčelovýchspolečnostizřizovaných za
účelem možnosti získáni bankovniho nebo mimobankovniho financováni a diverzifikace rizik.

2. 2. 2

Majetek nabytý při uskutečňováni procesu přeměny
Fond má možnost uskutečnit:

.

proces přeměny, v niž budou Fond a společnost zúčastněnými společnostmi, a to v
souladu s příslušnými zvláštními právními předpisy;

.

převzetí jměni společnosti, kdy účastFondu může přesahovat 90 % podíl na základním
kapitálu společnosti. Za předpokladu, že v majetku Fondu bude účast v takovéto
společnosti představujici alespoň 90% podíl na základním kapitálu, pak na základě
rozhodnuti valné hromady Fondu může dojit kjejimu zrušeni a k převodu jmění do Fondu

2. 2. 3

Kvazi kapitálovéinvestice

Poskytovánifinancovánicílovým obchodním společnostem, kterénemávlastnosti investice
do vlastního, resp. základního kapitálu (zejm. nerozšiřují Fondu účast na obchodní
společnosti) a je označováno Jako "kvazi ekvitnť financováni. Poskytováni tohoto druhu
financováni, které může být prováděnov kombinaci s investováním do akcii, podílů, resp.
jiných forem účasti či opci k pořízeni účasti v obchodnich společnostech dle odst. 2. 2.1
Statutu, může mít formu:

.
.

podřízených úvěrůa zápůjček;
konvertibilnich podřízených úvěrůa zápůjček;

.

mezaninového financování;

.

splatitelných prioritních akcii.

Poskytováni tohoto druhu financováni může být realizováno pouze při zajištěni kontrolních
mechanismůa pravidel dle odst. 2.7 Statutu.
2. 2. 4

Vklady v bankách nebo zahraničních bankách

Fond může zřídit k takovému vkladu právo inkasa třetí osoby za účelem spláceni přijatého
bankovního nebo mimobankovnihofinancováni.Předpokladem zřízeni práva inkasaje řádné
vymezení podmínek jeho uplatnění a skutečnost, že zřízeni takového inkasa není ve zcela
zjevném rozporu s běžnou tržní praxi v miste a čase obvyklou.
2. 2. 5

Pohledávky z obchodního styku auvěrové pohledávky

Fond může nabývat do svého majetku pohledávky za předpokladu, že budou pro Fond
ekonomicky výhodné, tj. jejichž dlouhodobá výnosnost bude přesahovat náklady na jejich
pořízeni. Pohledávky budou zpravidla nabývány za cenu nižší, než čini Jejich jmenovitá
hodnota, a to přiměřeně k riziku jejich vymezeni. Fond může nabývat do svého majetku
pohledávky nejen po splatnosti, ale i před splatností, a to bez ohledu naskutečnost, zda sídlo
(resp. bydliště)dlužníka je umístěno včeskérepublicečiv zahraničí. Fondmůžesvéexistujici
i připadne budouci pohledávky zatížit zástavním právem třetí osoby, a to za předpokladu
zachováni celkové ekonomické výhodnosti takové operace a nikoli ve zjevném rozporu s
běžnouobchodní praxiv miste a časeobvyklou.

2. 2. 6

Poskytovániúvěrůa zápůjčeknad rámeckvaziekvitniho financováni
Poskytováni úvěrů a zápůjček a nabýváni úvěrových pohledávek Fondem Je možné za

předpokladu, že budou pro Fond ekonomicky výhodné. Zápůjčky, resp. úvěry mohou být
zásadně poskytovány v souvislosti s nabýváním a udržováním majetkových hodnot do
majetku Fondu, a to zásadně při dodržení pravidel stanovených Statutem.
2. 2. 7

Nemovité věci

Fondmůženabývatdosvéhomajetkui nemovitévěci,jejichsoučástia příslušenství (tj. např.
energetické šitě, oploceni, zahradní úprava, samostatně stojici kůlny a garáže apod. ),
souvisejicimovitévěcia připadne vyvolanéinvestice (inženýrskéšitěapod.).
Do jmění Fondu lze nabýt nemovitost za účelem jejího provozováni, je-li tato nemovitost
způsobilá při řádném hospodařeni přinášet pravidelný a dlouhodobý výnos, nebo za účelem
jejihodalšího prodeje, je-li tato nemovitostzpůsobilápřinést zesvéhoprodejezisk.
Fond může též nabývat nemovitosti výstavbou nebo za účelem dalšího zhodnoceni
nemovitosti ve svém majetku umožnit na takových nemovitostech výstavbu. Výstavba
samotnáje vždyrealizovánana účetFondutřeti osobou k takovéčinnostioprávněnou.
Při výběru vhodných nemovitosti nabývaných do majetku Fondu se zohledňuje zejména
poloha nabývaných nemovitosti v oblastech Českérepubliky, kde lze důvodněpředpokládat,
že v krátkodobémnebo střednědobém horizontu dojde k pozitivnímu cenovémuvývoji.

2. 2. 8

Movitévěci, kteréjsou účelovéspojenys nemovitostmi neboostatnimiaktivy Fondu
Fond můženabývat movitévěci, kteréjsou účelověspojeny s nemovitostmi nebo ostatními
aktivy Fondu a slouží k zabezpečeni provozu a ochrany takto nabývaných aktiv. Mezi takové
movitévěcipatři například nábytek,svítidla, drobnévybaveni budovvčetněuměleckýchděl,
dopravní a transportní vybaveni, výpočetní technika nebo strojní zařízeni, které tvoři
s nemovitosti logickýcelekapod.

2. 2. 9

Movité věci. které nejsou spojeny s nemovitostmi nebo ostatnimi aktivy Fondu

Fond dále může nabývat také movité věci, které nejsou spojené s nemovitostmi nebo
ostatními aktivy za předpokladu, že povaha těchto movitých věci zcela zjevně nenarušuje

celkový investiční či rizikový profil Fondu a není-li vyloučena, resp. vážněohrožena jejich
likvidita.

2. 2. 10 Doplňkováaktiva
Fond můžedále investovat do následujicichsložekdoplňkovýchaktiv:

.

dluhopisy, resp. obdobnécennépapíry představujici právonasplacenidlužnéčástky,
vydávanéstáty nebo obchodnimispolečnostmi;

.

tuzemské akcie, tj. vydané emitentem se sídlem umístěným na území České

.

zahraniční akcie, tj. vydané emitentem se sídlem umistěným mimo území České

.
.
.
.

republiky;
cennépapíry investičních fondů;
hypoteční zástavní listy;
nástroje peněžního trhu;
emisní povolenky a COacertifikáty.

republiky;

2. 2. 11

Likvidní aktiva

Likvidní částmajetku Fondumůžebýt investovánakrátkodobězejménado:
.

vkladů,se kterýmije možnovolně nakládat,aneboterminovanýchvkladůse lhůtou
splatnosti nejdélejeden rok, pokud sejednáo vklady u bank, pobočekzahraničních
bank nebo zahraničních bank, jež dodržuji pravidla obezřetnosti podle práva

Evropskýchspolečenství nebopravidla, kteráČNBpovažujezarovnocenná;
.
.

cenných papírů vydaných fondy kolektivního investováni;
státních pokladničních poukázek a obdobných zahraničních cenných papirů;

.

dluhopisů nebo obdobných zahraničních cenných papírů se zbytkovou dobou
splatnosti nejdéle tři roky, které jsou obchodovány na regulovaném trhu s
investičními nástroji se sídlem v členském státě Evropské unie, resp. ve státě, Jenž
není členským státem Evropské unie, jestliže tento trh je uveden v seznamu

zahraničních regulovaných trhů ČNB;poukázek ČNBa obdobných zahraničních
cenných papírů.
<'.3

BQrichrrffrk S inc/e\

Podfond nesleduje žádný index či benchmark ani nekopíruje žádný index.

<'. <;

Poarobnějs//nforrnaceo koncentrac'způsobu'nvesto^án/'' oavětw, stát, reg/ori, resp. určitý druh
aktiv

Investiční strategie Podfondu má specifické zaměřeni na kapitálové účasti v obchodních
společnostech se sidlem zejm. na ůzemi USA a EU. Investice Podfondu mohou být realizovány
v různýchměnách.

Vzhledem ke koncentraci investiční strategie tak, jak je vymezena výše, může takové investováni
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, stejnějako v či. 7. statutu Fondu.
25

pi štěn/' S záruky in věstice

Investice, jakákoli její část ani jakýkoli výnos z investice nejsou jakkoliv zajištěny, resp. jakkoli
zaručeny.

2. 6

tviožnosti využitipřijatého úvěruneboSQpčijčkyneboaaru
Na účet Podfondu mohou být uzavírány smlouvy o přijeti úvěru nebo zápůjčky. Podfond může rovněž
přijímat dary, které máji povahu majetkových hodnot, do kterých Podfond investuje, či připadne
majetkových hodnot, které majetkové hodnoty, do kterých Podfond investuje, zhodnotí.
V souvislosti s přijetím úvěruči zápůjčkyje možnéposkytnout věřiteli zajištěnis ohledem na běžnou
tržní praxi v miste a čase nikoli zjevně nepřiměřené (za zcela zjevně nepřiměřené však nelze bez
dalšího vyhodnoceni konkrétních okolnosti případu považovat situaci, kdy nominální hodnota

zajištěnipřesahuje nominální hodnotupřijatého úvěručizápůjčky).V takovémpřípadě můžePodfond
podstupovat různá dílci smluvní omezeni, vždy však pouze za podmínky celkové ekonomické
výhodnosti takové transakce pro Podfond. K zajištěni přijatého úvěru či zápůjčky je Podfond
oprávněnv souladu s příslušnými ustanoveními Statutu mj. zastavovat aktuálněvlastnici i budoucí'
věci movité i nemovitéa pohledávkyPodfondu, vydávatsměnkyna účetPodfondu, poskytovat ručeni

(to pak i v případě úvěruči zápůjčkyposkytnutéhotřetí osoběpři přiměřeném dodrženidotčených
ustanoveniStatutu), vinkulovat pojištěnimajetku Podfondu.
2. 7

^o^nosti poskytnutí ú\^ru,

^apCtjčky, c/Qru Q ^^/stěn/', resp. úhrady dluhu nesouvisejici

s obhospoaařován/rri

Z majetku Podfondu mohou být poskytovány zápůjčky nebo úvěry, resp. nabývány úvěrové
pohledávky dle odst. 2. 2. 5 a 2. 2. 6 Statutu jakékoliv fyzické či právnické osobě za podmínek obvyklých
v běžnémobchodním styku.
Pokud je úvěr nebo zápůjčka poskytována obchodním společnostem, jejichž podíly v rozsahu
umožňujicim jejich ovládáni jsou v majetku Podfondu, nemusí Podfond požadovat po této jim
ovládané obchodní společnosti zajištěni takového úvěru nebo zápůjčky právě s ohledem na existenci
vzájemného vztahu ovládající a ovládané osoby umožňujici Podfondu výkon rozhodujícího vlivu na
řízeni dotčené obchodní společnosti a její kontrolu. Poskytováni úvěrů nebo zápůjček jiným
subjektůmje možnépouze s odpovídajicim zajištěnimzaručujicim řádné splacenizápůjčky.
Podfondnebude poskytovat darytřetím osobám.
Zajištěni lze poskytnout a úhradu dluhu nesouvisející s obhospodařovánim Podfondu lze provést
pouze za podmínek uvedenýchv odst. 2. 12 Statutu.
Podmínkou pro poskytnuti kvazi ekvitniho financovánije vždy:
.
.

nabyti účastina cílové obchodní společnosti v rozsahu umožňujicimjejí ovládáninebo
zajištěni jiných kontrolních mechanismů, které umožni realizaci kontroly nad podstatnými
finančními a strategickými rozhodnutími týkajícími se majetkové a finanční situace, aktivit a
vlastnické struktury cílové obchodní společnosti tak, aby bylo možné ochránit hodnotu investice
Podfondu. Tyto mechanismy mohou mít zejména, nikoli však výlučně, formu získáni opce k nabyti
účasti na cílové obchodní společnosti společně se získáním takových záruk, které umožni v
případě potřeby ovládnout řízeni cilové obchodni společnosti, zesplatněni poskytnutého

financováni a uhrazeni pohledávek za cilovou obchodní společnosti, a to za podmínek obvyklých
při tomto typu investování.
Podřízené úvěry a zápůjčky vč. tzv. "mezaninového financováni' mohou mít zejména tyto parametry:
.
.

.

úrok a přip. jiná odměna Podfondu za poskytnuti této formy financováni může být spojena s
výkonnosti cílové obchodní společnosti;
Podfondu nemusi být poskytnuto zajištěni na splaceni úvěru nebo zápůjčky;

úvěrmůžebýt podřízen seniornimu bankovnímu financováni.V připadá úpadkucílové obchodní
společnosti bude moci být v takovém případě pohledávka Podfondu vyplývající z poskytnutého

úvěru splacena až po uspokojeni všech nadřízených seniornich úvěrů za cilovou obchodní
společnosti.
2. 8

Možnost/procfeje rriajetko\/ých hoanotnenachQzejicichse \/rnajetku F^c/fónc/u
V rámci obhospodařování majetku Podfondu nebudou prováděny prodeje takových majetkových
hodnot, které se v majetku Podfondunenacházejí.

<>.9

[^/rnezen/ techn/k a nástrojů pou^ivQných k obhospoc/aro VQni rwjetku f:3oc/f:onc/u aje/ich lirnity
Obhospodařovatel může při obhospodařováni majetku Podfondu používat finanční deriváty, a to

zpravidla v souvislosti se zajištěním proti úrokovým nebo měnovým rizikům (např. forward, swap).
Obchody s finančními deriváty se budou uskutečňovat zpravidla na měnových trzich. Podfond může
používat řepo obchody.

V případě použiti finančních derivátů nepřijatých k obchodovánina evropském regulovaném nebo
obdobném trhu uvedeném na seznamu CNB nebo v mnohostranném

obchodním

systému

provozovatele se sídlem v členském státě EU musí být finanční derivát sjednán s připustnou

protistranou, již je banka, spořitelni nebo úvěrovédružstvo, obchodník s cennými papíry (dodržujici

kapitálovoupřiměřenost dle ZPKTa oprávněnýobchodovats investičními nástroji na vlastní účet),
pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost, penzijni společnost, samosprávný investiční fond,
zahraniční osoba se srovnatelným povolením k činnosti, která podléhá orgánu dohledu státu,

ve kterémmáprotistrana sídlo (dálejen "Přípustná protistrana').
Podfond můžeprovádětřepo obchodys využitím svéhomajetku pouzetehdy:
.
.

je-li řepo obchod sjednáns Přípustnou protistranou,
jsou-li peněžní prostředky získané z řepa použity k nabyti dluhopisu vydaného státem s ratingem
v investičnim stupni, bankovního vkladu nebo ke sjednáni reverzního řepa v souladu se Statutem.

V souvislosti spouživánim řepo obchodů a finančnich derivátů je Obhospodařovatel oprávněn
poskytovat z majetku Podfonduodpovidajicizajištěni.

6
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/nves tíčn/ lirnity

Podfond dodržuje při své činnosti limity stanovené obecně závaznými právními předpisy a investiční
a další limity stanovenéStatutem.

Majetkem Podfonduse pro účelyvýpočtu investičních limitů, limitůu celkovéexpozicea jinýchlimitů
rozumí aktiva Podfondu.

Podfond je tzv. základním investičním fondem dle § 17b zákona o daních z přijmu, který investuje vice
než 90 % hodnotysvéhomajetku do:

a) investičních cennýchpapírů,
b) cennýchpapírů vydanýchinvestičním fondem nebozahraničním investičním fondem,

c)
d)
e)
f)

účastiv kapitálovýchobchodních společnostech,
nástrojůpeněžního trhu,
finančních derivátůpodlezákonaupravujícího investiční společnostia investiční fondy,
práv vyplývajících ze zápisu věcí uvedených v bodech a) až e) v evidenci a umožňujicich
oprávněnému přímo nebo nepřimo nakládat s touto hodnotou alespoň obdobným způsobem
jako oprávněný držitel,

g) pohledáveknavýplatu peněžních prostředků z účtu,
h) úvěrůa zápůjčekposkytnutých investičním fondem.
2. 10.1

Limit pro kapitálovéinvestice dle odst. 2. 2. 1 Statutu
Výše limitu: min. 65 % a max. 100 % hodnoty majetku Podfondu
Výpočet: hodnota kapitálových investic/majetekPodfondu
Výjimka z plněni limitu: 24 měsíců od vzniku Podfondu; limit se dále neuplatni v případě
odprodeje aktiv v souvislosti s rušením Podfondu anebo v souvislosti s vypořádáváním
podanýchžádostio zpětnéodkupy.

2. 10.2

Limit pro jednu kvazi kapitálovou investici dle odst. 2. 2. 3_
Výše limitu: max. 35 % hodnoty majetku Podfondu
Výpočet: hodnotajedné kvazi kapitálovéinvestice/majetek Podfondu
Výjimkaz plněni limitu: 24 měsíců od vzniku Podfondu

2. 10. 3

Umjtpro poskytované úvěry a zápůjčky témuž dlužnikovi dleodst_2. 2. 6 Statutu
Výše limitu: max. 35 % hodnoty majetku Podfondu
Výpočet: výše poskytnutých úvěrůči zápůjčektémuž dlužnikovi/majetek Podfondu
Výjimkaz plněnilimitu: 24 měsíců od vzniku Podfondu

2. 10.4

Limit pro minimální výši likvidniho majetku dle odst. 2. 2. 11 Statutu
Výše limitu: min. 500. 000, - Kč
Výpočet: -

Výjimkaz plněni limitu: žádná
2. 10.5

Limit pro investicedo majetkových hodnot dle §17b Zákonao daních z přijmu
Výše limitu: min. 90% hodnoty majetku Podfondu

Výpočet:hodnotainvesticdomajetkovýchhodnotdle§ 17bZákonao daních z přijmů/majetek
Podfondu

Výjimkaz plněni limitu: žádná
2. 10. 6

Limit pro max. celkovou expozici Podfondu
Výše limitu: max. 300 % hodnotyfondovéhokapitálu Podfondu
Výpočet: celková expozice Podfondu vypočtená standardni závazkovou metodou/hodnota
fondovéhokapitálu Podfondu
Výjimkaz plněni limitu: žádná

C
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<'. 77

FQc/robna pravialQ pro HQklQdáni s rrffjetkern PocffonďL/

V rámciobhospodařováni majetku PodfonduJsou činěnyzejménanásledující kroky:
a) pořizování aktiv do majetku Podfondu;

b) prodej aktivz majetku Podfondu;
c) pořizováni akcii, podílů, resp. jiných forem účastina obchodních společnostech a následné
přebíráni Jejich jmění do rozvahy Podfondu, resp. uskutečněni procesu přeměny Fondu;

d) využíváni opčního právaPodfonduspojenés nabytím účastina cílové obchodnispolečnosti.
212 Pravidla pro poušti rD^/etku Poc/fonc/u k^^/stěni závazku třetí osoby nebo k úhradě dluhu který
nesou^s/s č/nnost/Poc/fonau

Majetek Podfondu může být využit k zajištěni závazku třetí osoby pouze při zachováni celkové
ekonomické výhodnosti takové operace pro Podfond. Na účet Podfondu nesmi být uhrazen dluh,
který nesouvisí s činností Podfondu.

<3. 7J PQdrninky, ze kterých/zeakVvurnv n-iajetkuPoc/fonc/uzat/^/tvěcriýrričiuSivacirnpráverritřetí osoby
Aktiva zatížená věcným právem, služebností, zástavním právem, resp. uživacimi právy třetích osob
mohou být nabývána do majetku Podfondu pouze při zachováni ekonomické výhodnosti takové
operace pro Podfond (tedy např. je-li cena pořizeni odpovidajicí existenci konkrétního věcného práva

apod. ). Stejnětaki v případě již stávajicihoaktivav majetku Podfonduje možnéjehozatíženi věcnými
a jinými právy třetích osob pouze při zachování shora uvedených pravidel. Právatřetích osob však
mohou vznikat i ze zákona, rozhodnutím soudu či správního orgánu.

Stejnépodmínky obezřetnosti při pořizováni aktiv do majetku Podfondu platí i pro nabývánipodílů v
obchodních společnostech, jejichž podíly či akciejsou předmětem zástavynebojiných právtřetích
osob.

2 J4

\/y užiti pgkového efektu

Podfondvyuživápři provádění investic pákovýefekt v souladu s odst. 2. 6 a 2. 9 Statutu.
2. 75 ráznostposkytnut/'f/HQnčn/řio nástrojez rn^/etku Poafonc/u

Fondmůžeposkytovatfinanční nástrojev majetkuPodfondujakofinanční kolaterálnebosrovnatelné
zajištění podle práva cizího státu, a to v souvislosti s prováděním obchodůuvedených v odst. 2.9
Statutu.

<>.76 Prgvicllapro ^ýpočet ce/ko\/é e^ooz/ce Poc/fowu
Celkováexpozice Podfonduse vypočítává standardní závazkovoumetodou.

O
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Vyrne^eni okruhu investorů, pro které je Pocffona určen

Investiční akcie Podfondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory ve smyslu
ustanoveni § 272 Zákona.
<?. 76' Cbyakter/st/ka typ/ckeho investora

Profil typickéhoinvestora: kvalifikovanýinvestor ve smyslu Zákona.
Investiční horizont: Viz Základní informace o Podfondu.

Zkušenosti s investováním: dlouhodobé, zejménas různýmitypy investiční nástrojů.

^
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Popis všech podstatných mi k

V návaznostinači. 7 statutu Fondusetímto doplňujipodstatnáobecnárizikao podstatnáspecifická
rizika spojená s investováním do Podfondu, zejm. ve vztahu ke konkrétní investiční strategii a
aktivům:

3. 1. 1

Rizikospojené s investicemi do akcii, podilů. resp. jiných forem účasti v obchodních
společnostech

Obchodní společnosti, na kterých má Podfond účast, mohou být dotčeny podnikatelským
rizikem. V důsledku tohoto rizika může dojit k poklesu tržní ceny podilu v obchodní

společnosti či k úplnémuznehodnoceni (úpadkuobchodní společnosti), resp. nemožnosti
prodejepodílu v obchodní společnosti. PodnikatelskárizikaJsousouhrnnýpojem pravšechna
rizika, která zásadním způsobem ovlivňuji podnikáni. Tato rizika jsou dále umocněna tím, že
Podfond investuje do velmi koncentrovaného portfolia, které může být tvořeno i pouze
jedinou účasti. Absence větši miry diverzifikace s případným poklesem hodnoty takto
koncentrovaného portfolia v důsledku výše popsaných rizik pak může způsobit výrazné
ztráty.
3. 1. 2

Rizikosouvisejici s kvaziekvitnim a mezaninovýmfinancováním
Vzhledem ke skutečnosti, že kvazi ekvitni a mezaninovéfinancovánise vztahuji i na případy,
kdyje návratnost spojena s výkonnosti obchodní společnosti, budou se v případě neúspěchu
obchodní společnosti uspokojovat nároky investorů před nároky vlastníků konkrétní
obchodní společnosti, ale až po vypořádáni prioritních pohledávek.
S investicemi do nezajištěných nástrojů kvazi vlastního kapitálu mohou být dále spojena
následujici rizika:

.

.

riziko nesplaceni - v případě úpadku obchodní společnosti, které bude poskytnuto kvazí
financováni,hrozí rizikonesplaceniposkytnutého úvěru;

riziko podřízenosti dluhuobchodní společnosti - toto rizikovyplýváz podřízenosti dluhu
vůči ostatnim dluhům obchodní společnosti. V případě úpadku obchodni společnosti
bude pohledávka Fondu vyplývajici z poskytnutého úvěru splacena až po uspokojeni
všech ostatních pohledávekza obchodní společnosti;

.

riziko nezajištěnosti obchodní společnosti - splaceni poskytnutého úvěru obchodní'
společnosti nebude zajištěno;

.

riziko selháni obchodní společnosti - s ohledem na možnost selháni obchodní
společnosti, na které má Fond účast, spočivajiciv tom, že takováobchodní společnost
může být dotčena podnikatelským rizikem. V důsledku tohoto rizika může dojit k poklesu

tržní cenyobchodní společnostiči k znehodnoceni (případně úpadku), resp. nemožnosti
prodeje obchodní společnosti. Dalším specifickým rizikem může být zpožděni nebo
nedokončeni projektů obchodní společnosti, na které má Fond účast, a s tím spojený
neúspěšnýrozvoj podnikatelskéhozáměruobchodní společnosti.
3. 1. 3

Rizikoprávních vad
Hodnota majetku Podfondu se může snížit v důsledku právních vad aktiv nabytých do
majetku Podfondu tedy například v důsledku existence zástavního práva třetí osoby,
věcného břemene, nájemního vztahu, resp. předkupního práva. V rámci omezování tohoto
rizikaje prováděnakontrola aktiv před jejich nabytím.

3. 1. 4

Rizikospojenés investicemi do pohledávek
Investice do pohledávek jsou založeny na odhadu průměrné výnosnosti nabývaných
pohledávek, vždy však posuzovaném v určitém časovém a hodnotovém intervalu. Výnosnost

konkrétní pohledávkyproto nelze individualizovat.Předpokladem průměrnéhovýnosuje tak
nejen vyšší individuální výnosnost určité pohledávky, nýbrž současně i v jiných případech
výnosnost nižši.

Pohledávky jsou zpravidla nabývány za cenu nižší, než činí jejich jmenovitá hodnota, a to
přiměřeně k riziku jejich vymoženi. Investice do pohledávek a zápůjčekjetak nezbytné vnímat

současně i z pohledu dalších shora zmíněných rizik, a to zejména rizika právních vad (o
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existenci pohledávkyči jejího zajištěničasto probíhá spor) a rizika vypořádáni (na dlužníka
může být prohlášen úpadek).
3. 1. 5

Riziko spojené s poskytovánim úvěrůa zápůjček
S ohledem na možnost Podfondu poskytovat ze svého majetku úvěry a zápůjčky hrozí riziko,
že dlužník nedodrží svůj závazek a nesplati poskytnutý úvěr či zápůjčku včas včetně
naběhlého příslušenství. Riziko je řízeno prověřováním bonity budoucího dlužníka, výběrem

protistrandosahujících určitou úroveňratingu, nastavenimobjemových limitůnapohledávky
vůči jednotlivým protistranám a využíváním zajišťovacich nástrojů (směnka, zástava
cennýchpapírů, nemovitostiapod. ), vč.vhodnýchsmluvnichujednánizahrnujicichsankceza
pozdní splaceni.
3. 1. 6

Rizikovyplývajiciz ingerencetřetí osoby poskytujici úvěrči zápůjčku
Bez ohledu na skutečnost, že Podfond postupuje v souladu s pravidly pro přijímáni úvěrů a
zápůjčekstanovených ve Statutu, nelze zcela vyloučit riziko nepřípustného zásahu této
osoby, resp. zásahu nepřiměřeného rozsahu či povahy do majetkové sféry Podfondu, a to i za
předpokladu, že Podfond neporuší žádnévzájemné smluvní či zákonné ujednáni.

3. 1. 7

Rizikatýkající se udržitelnosti
Rizika týkající se udržitelnosti představuji události nebo situace v environmentální nebo

sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízeni, která by v připadá, že by nastala, mohla mít
skutečný nebo možnývýznamnýnepříznivý dopad na hodnotu investice.
V současné době nejsou zohledňována rizika udržitelnosti coby samostatné kategorie rizik,
jelikož předmětná rizika nejsou s ohledem na složeni portfolia investičního fondu a investiční
strategie relevantní, resp. Již jsou obsažena vjiných kategoriích rizik. V relevantních
případech však mohou být rizika týkající se udržitelnosti ze strany obhospodařovatele
posuzována a výsledky posouzeni mohou být zohledňovány v rámci investičního rozhodnuti
s ohledem na povahu podkladovýchaktiv.
Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňuji kritéria EU pro
environmentálniudržitelnéhospodářskéčinnosti.
3. 1. 8

Úrokovériziko

Podfond může přijímat a poskytovat úvěry a zápůjčky, přičemž úroková sazba u těchto úvěrů
a zápůjček může být stanovena s pohyblivou úrokovou sazbou, Podfond tak může být
vystaven úrokovému riziku. S poklesem úrokových sazeb tak hrozí, že úrokové výnosy z
poskytnutého úvěru či zápůjčkybudou nižší, než bylo původně očekáváno, a naopak úrokové
náklady spojené s přijatými úvěrya zápůjčkami budou vyšší, než bylo původně kalkulováno.
3. 1. 9

Rizikospojenés investicemi do nemovitosti a nemovitostnich společnosti
Riziko spojené s kolísáním hodnoty nemovitosti v majetku Fondu, hlodnota nemovitého
majetku v portfoliu je ovlivněna typem nabývaných nemovitosti (nemovitost s komerčním
využitím, bytové domy, pozemky), polohou, technickým stavem a schopnosti nemovitosti

generovat Fondu pravidelnépříjmy. Hodnota nemovitosti je zároveňovlivňovánasituací na
trhu s nemovitostmi a poptávkou po nich.
V případě investic do nemovitosti, na kterých váznou zástavní nebo jiná práva třetích osob,
existuje riziko omezené likvidity takových nemovitosti, dále existuje riziko nedostatečné
infrastruktury potřebné k využíváni nemovitosti a riziko vyplývající z oceňováni nemovitosti.
Nabývá-li obchodní společnost, na niž má Fond podíl, do svého majetku stavby výstavbou,
existuje riziko jejich vadného přip. pozdního zhotoveni, v důsledku čehož může obchodní
společnosti vzniknout škoda. Vzhledem k povaze majetku existuje rovněž riziko zničeni
takovéhoaktiva, aťjiž v důsledkujednánitřetí osobyči v důsledkuvyšší moci.

3. 1. 10

Riziko stavebních vad

Hodnota majetku Fondu se může snižit v důsledku stavebních vad nemovitosti nabytých do
majetku Fondu.
3. 1. 11

Rizikospojenés investicemi do movitých věci
Věci movité mohou být postiženy vadami, a to např. vadami skrytými nebo vadami, které
vyvstanou až po delším časovém obdobi. V případě vady věci movité, která je součásti

souborugenerující pravidelnýči nepravidelnývýnos, můžedojit k narušení výkonnosticelého
souboru věci movitých. Toto riziko lze snížit smluvní odpovědnosti za vady a zajištěním
kvalitního záručniho a pozáručního servisu. Důsledkem těchto vad může být sníženi hodnoty
věci movitých a jejich souborů a zvýšené náklady na opravy atd. Rovněž umělecká díla jako
specifické věci movité mohou být stížený jak faktickými, tak právními vadami, ať již v podobě

věcnéhopoškozeni či v podobě práv třetích osob k nim uplatňovaných např. v souvislosti
s připadnou trestnou činnosti. Toto riziko lze snížit důkladným právním i věcným auditem
předcházejici nabytitakovéhoaktiva.
3. 1. 12

Riziko denominace investic v cizí měně

l v případě, že jsou investice do Podfondu denominovány v jiné než v národní měně, jeho
účetnictví musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy vedeno v národní měně,

tedy v českýchkorunách.Vlivem účtovánio přeceňovacích rozdilechaktiv a pasiv Podfondu
mohou vznikat v účetnictví v národní měně účetní zisky, které mohou v souladu s platnými
daňovými předpisy podléhat zdaněni. Tato případně placená daň, kterou v době vzniku
Podfondu není možné kalkulovat, může mít negativní vliv na výslednou výši zhodnoceni
investic do Podfondu.

3. 1. 13

Rizikonestáléhodnoty investičních akcii Podfondu
V důsledku skladby majetku Podfondu a způsobu jeho obhospodařováni může být hodnota
investičních akcii Podfondu nestálá. Jednotlivá aktiva pořizovaná do majetku Podfondu

podléhají vždy tržním a úvěrovým rizikům a určité míře volatility (kolisavosti) trhů. Výše
uvedenéfaktory mohou mít vlivna nestálostaktuální hodnoty investičních akciiPodfondu.
3. 1. 14

Riziko koncentrace

Riziko spočívá v možnosti selháni investice při soustředěni investovaných prostředků
v určitém druhu průmyslového odvětvi, státu či regionu nebo určitém druhu aktiv. Nízká
diverzifikace portfolia Podfondu napřič různými odvětvími může přinášet výnosový potenciál
v období růstu, ale stejně tak může hodnota cenných papírů vydávaných Podfondem
zaměřeným na úzce vymezené odvětvi významně klesat v období recese či krize tohoto
odvětví. Podfond v rámci své investiční činnosti investuje do velmi koncentrovaného portfolia
s menši mírou diverzifikace, což se v případě nepříznivých tržních podminek může projevit
výraznými ztrátami.
3. 1. 15

Měnové riziko

S ohledem na možnost Podfondu realizovat investice v různých měnách může být Podfond
vystaven měnovému riziku. K řízeni měnového rizika budou v rámci Podfondu využívány
zajišťovaci nástroje, jakojsou např. měnovéforwardynebo měnovéswapy.
3. 1. 16

Rizika vyplývajici z dovoleného nedodržováni investičnich limitů v prvním období po vzniku
Podfondu

Vzhledem k tomu, že Podfond po svém vzniku nedrží aktiva předpokládaná Statutem, může
Podfond v prvním období po svém vzniku dočasně nedodržovat stanovené investiční limity.
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V tomto prvním období tak může opakovaně nastat situace, kdy skladba portfolia Podfondu
nebude odpovídat nastaveným investičním limitům, které bude Podfond následnědodržovat,

a to včetněneplněnilimitů u hlavních aktiv, kdyžplněnijednotlivých investičních limitů bude
záležet na rychlosti a složitosti procesu investic do jednotlivých druhů aktiv, jakož i
akvizičního potenciálujednotlivýchaktiv.
V souvislosti s výše uvedeným tak v prvním období existence Podfondu hrozí zvýšené riziko
nedostatečné diverzifikace aktiv nabývaných do majetku Podfondu a s nim spojená dalši
rizika (riziko tržni, riziko likvidity, riziko provozní apod. ). Tato rizika jsou pak relativizována ve
Statutu uvedeným investičním horizontem, který přesahuje prvotní období existence
Podfondu, a který by měli investoři do Podfondupřed uskutečněniminvestice vždyzvážit.
V případě nedodrženi 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
stanoveným investičním limitům a portfoliu aktiv nabytých v průběhu prvního období
existence Podfondu. Toto riziko je ze strany Podfondu řízeno a snižováno přípravou

prvotního obchodního plánu před započetim nabývániaktiv do Podfondu (včetně uvedeni
konkrétních potenciálních akvizičních cilů), jehož dodržením by mělo dojit k naplněni všech
stanovených investičnichlimitů.
3. 1. 17

Riziko zrušeni Podfondu

Z ekonomických, restrukturalizačnich či legislativních důvodů může dojit ke zrušení
Podfondu. Podfond může být zrušen téžv důsledku výmazu Fondu ze seznamu vedeného dle
úst. § 597 Zákona, vyjde-li najevo, že zápis do seznamu byl proveden na základěnepravdivých

nebo neúplnýchúdajů, neboJestliže Fond nemádéle než 3 měsíce depozitáře. ČNBmůže
rovněž rozhodnout o zrušení Podfondu s likvidaci, jestliže průměrná výše fondového kapitálu
Podfondu za poslednich 6 měsiců nedosahuje částku odpovídajici alespoň 1. 250. 000 EUR

nebo jestliže odňala Obhospodařovateli povoleni k činnosti investiční společnosti,
nerozhodla-li současněo změněobhospodařovatele podle § 541 Zákona.V důsledkutohoto
rizika nemá investor zaručeno, že bude moci trvat jeho investice po celou dobu
doporučeného investičního horizontu. To může mít dopad na předpokládaný výnos z jeho
investice.

3. 1. 18

Rizikospojenés plněnimvkladové povinnosti v režimu tzv. capitalc-alls
Vzhledemk tomu, že investoři májimožnost smluvit si plněnisvých vkladových povinnosti po
částech (tzv. capital calls), existuje riziko zmařeni investice jako důsledku nesplněni
vkladové povinnosti po částech. Toto riziko je eliminováno prostřednictvím smluvní
dokumentace, která obsahuje zajišťovaci nástroje motivujici investory ke splněni jejich
vkladové povinnosti řádně a včas.

V případě, že by realizace investice, kvůli nižObhospodařovatel vyzýváinvestory ke splněni
částiJejichvkladovépovinnosti, bylaohroženačiznemožněnaproto, zeje některýzinvestorů
v prodleni s plněním jeho vkladové povinnosti, je Obhospodařovatel oprávněn vyzvat ostatní
investory ke splněnidalší částijejich vkladovépovinnosti.
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4

WTO^/C^\/Ý^ONNOST

<. /

GrQfické^n^orněn/'h/storickévýkonnosti

Vývoj kurzu HENRY IF, podfond HYDROGEN 1 - investiční akcie, třída B
Vývoj kurzu HENRY IF. podfond HYDROGEN 1 - investicni akcie, třída A

01.2020

0-J.202U

O9.'20,?0

i.'r202-

ů^Uíl

Cy. ^^1

O'/202-

03,'202'

Vývoj kurzu HENRY IF, podfond HYDROGEN 1 - investiénl akcie třída Z

W-P.C^-

0-^0^0

OS'3P;C!

i~^G2P

0-';'<3?1

yí-2V

OS'3D21

Výpočethistorickévýkonnosti vychází z hodnotyfondovéhokapitáluPodfondu.
Údaje o historické výkonnosti Podfondu jsou poskytovány všem investorům prostřednictvím
Klientskéhovstupu.

5

^SAOyfiOSPOO^^N/S/^J^n:^, /NFOff^AC^O POD/LUN4Z/S^U

5. 7

Učetn/'obcfobí
Viz Základní informace o Podfondu.

S?

Wsobnostke schvá/en/účetní 2Q\/ěrky Poc/fonau

Schváleniúčetní závěrkyPodfondunáleží do působnostivalnéhromadyFondu.
5. -?

Prawa/aa lhůtypro oceňovánirri^jetku a dluhů
Majetek a dluhy Podfonduse oceňuji reálnou hodnotou.

Ocenění investičních nástrojů v majetku Podfondu bude provedeno podle kurzu vyhlášenéhopro
období, ve kterém se nachází Den oceněni, ke kterému se provádí aktuální' oceněni, a to konkrétně
podle posledního známého kurzu, který bude k dispozici ke dni předcházejicimu o pět pracovních dnů
poslední den Lhůtypro stanoveni aktuální hodnotyCP k příslušnému Dnioceněni.

Reálná hodnota nemovitých věci včetně jejich součásti a přislušenstvi, reálná hodnota podilů na
nemovitostnich a jiných společnostech, jakož i reálná hodnota movitých věci včetně jejich součásti
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a příslušenství v majetku Fonduje stanovována minimálněJednou ročně, a to znaleckýmposudkem
k poslednímu dni Účetníhoobdobí.
V případě náhlé změny okolnosti ovlivňující cenu investičních aktiv v majetku Podfondu provede

Administrátor bez zbytečného odkladu poté, co se o takovýchto okolnostech dozví, mimořádné
oceněni reflektující' aktuální okolnosti. Na základě takového mimořádného oceněni provede
Administrátorrovněž mimořádnéstanoveni aktuální hodnoty investiční akcie.
Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizi měně se použije kurz devizového trhu vyhlášený CNB a
platnýv den, ke kterému se přepočet provádí.
5. 4

Způsob powť ^/sku

Hospodářský výsledek Podfondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy z majetku Podfondu a náklady na
zajištěničinnosti Podfondu.
Rozhodnuti o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Podfondu náleží do působnosti valné
hromady Fondu.
Výnosy z majetku Podfondu se použiji ke kryti nákladů, nestanovi-li obecně závazné právní předpisy
nebo tento Statut jinak. Pokud hospodařeni Podfondu za Účetní obdobi skonči ziskem, může být

použit (i) k výplatě podílu na zisku nebo (ii) k investicím směřujicim ke zvýšeni hodnoty majetku
Podfondu. Pokud hospodaření Podfondu za Účetní období skonči ztrátou, bude tato ztráta hrazena
ze zdrojů Podfondu. Ke kryti ztráty se přednostně použije nerozdělený zisk z minulých let. Nestači-li
tyto prostředky Podfondu ke kryti ztráty, musí' být ztráta v roce následujicim po Účetním obdobi, ve
kterém ztráta vznikla, kryta snížením kapitálového fondu, byl-li zřízen.
5. 5

/nforr/TQce o výp/Qtě poc/'/U na zisku

Případný zisk Podfondu může být použit k opětovným investicim směřujicim ke zvýšeni hodnoty
majetku Podfondu a Podfond tak nemusi vyplácet žádný pódii na zisku či výnosech.

Rozhodnýmdnem pro uplatněniprávanapodíl na ziskuje den určenýv souladus úst.§ 351 ZOK.Podíl
na zisku je splatný do tri měsíců ode dne, kdy bylo valnou hromadou Fondu učiněno rozhodnuti o
rozděleni 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
vyplaceni bylo rozhodnutovalnou hromadou Fondu, se promlčuje v obecnétříleté lhůtě.
S investiční akcii vydanou k Podfondu Je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodařeni Podfondu,
který valná hromada Fondu schválila k rozděleni. Tento pódii na zisku se určuje zvlášť pro jednotlivé
třídy investičních akcii.

6

OO^J^O/N^ST/ČN/CH^C//CHPOOFONOU

6. 1

Přeh/eao 1/3 fábu/kak invest/cn/rn-akcrrn

Měna

A
B
CZ0008044112
CZ0008045325
Zaknihovanýcenný papír najméno.
USD
EUR

Jmenovitá hodnota

Investiční akciebezjmenovitéhodnoty (kusové).

Přijeti k obchodováni na
regulovaném trhu

obchodování v žádném mnohostranném obchodním systému.

Třída investičních akcii

ISIN
Forma investičních akcii

CZ0008044120
USD

Nejsou přijaty k obchodováni na regulovaném trhu ani přijaty k
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Označeniosob, které

Kvalifikovaný investor ve smyslu Zákona

Zakladatel

mohou nabývat investiční
akcie

Minimální

u kvalifikovanýc

125. 000, - EUR (jedno sto dvacetpěttisíc euro) neboekvivalent v

vstupní
investice

h investorů dle
§272odst.1

jinéměně

pism. i) bod 1.
Zákona
u

kvalifikovaných
investorů dle §

1. 000.000, - Kč (jeden milion korun českých) neboekvivalentv jiné
méně

272odst.1
pism. i) bod 2.
Zákona
Každá další minimální

100.000, - Kč (jedno sto tisíc korunčeských).

investice

Hodnota jednotlivého
odkupu

Minimálně100.000, - Kč (jedno statisíc korun českých).

Doba, kdyJsou investiční
akcie vydávány
Lhůtapro zpětnýodkup

Kdykoliv po vzniku Podfondu.
Do1 roku od podánižádostio odkup.

investičních akcii

Hlasovací práva

S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li
zákon nebo stanovy Fondu jinak.

Způsob určeni poměru
rozděleni zisku Podfondu
z investiční činnosti na

Jednotlivé třídy investičních
akcii

Způsob určeni poměru
rozděleni likvidačního
zůstatku Podfondu

Dílci část celkového zisku připadajici na každou třídu investičních
akciije pro jednotlivé třídy určena samostatně z kapitálových a jim
podobných fondů vůči fondovému kapitálu, připadajícím na
přislušnou třídu investičních akcii k rozhodnémudni. Fondový
kapitál každétřídy je určen postupem dle odst. 6. 6 Statutu.
Dle poměru fondového kapitálu připadajícího natutotridu
investičních akciik celkovémufondovémukapitálu pripadajicimu na
všechny třídy investičních akcii vypočteného dle odst. 6. 6 Statutu.

z investiční činnosti na

jednotlivétřidy investičních
akcii
Distribuce zisku

6. 5

růstová

úc/^/e o osobě, která ev/c/L(/e cenné papíry \/zakn/ho\/ané

poc/obě a stručný pop/s způsobu této

ewc/ence

Samostatnou evidenci cenných papírů vede Administrátor. Zaknihované cenné papiry eviduje
Administrátor na majetkových účtech vlastníků cenných papírů. S evidenci investičních akcii na

majetkových účtechvlastníků cenných papírů nejsou spojenyžádnédalši nákladyhrazenépřímo ze
strany investora Podfondu.
63

Pop/s prav spojených s investičnirni akderrii Poafonc/u

Dividendový způsob distribuce zisku spojený s danou třídou investičních akcii označuje, že u
investičních akcii je zhodnoceni zpravidla vypláceno v penězích ve formě dividendy. Růstový způsob
distribuce zisku označuje, že u investičních akcii je zhodnoceni použito k dalším investicím a Je
promitnuto do zvýšenihodnoty investičních akcií.
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Investoři Podfondu se podílejí na hodnotě fondového kapitálu Podfondu připadajícim na příslušnou
tridu investičních akcii v poměru hodnoty jimi vlastněných investičních akcii dané třidy k celkovému
počtu vydaných investičních akciitéto třídy. Investiční akciestejnétřídy zakládají stejná právavšech
investorů vlastnicích příslušné investiční akcie. S investiční akcii Podfondu jsou spojena zejm.
následujicipráva investora na:
a) odkoupeni investiční akcie Podfondu na základě žádosti investora;

b) pódiinazhodnocenimajetku Podfondupřipadajiciho na konkrétní třídu investičnichakcií;
c) pódiina likvidačním zůstatkupři zánikuPodfondu;
d) bezplatnéposkytnutiStatutu, statutu Fondua poslední výroční zprávyPodfondu,pokudo ně
investor požádá.
Dokumenty uvedené v písmenu d) se neuveřejňuji, každému investorovi, resp. upisovateli jsou k
dispozici prostřednictvím Klientského vstupu. Uvedeným přehledem nejsou dotčena případná další
práva vyplývajici investorovi Podfondu ze Statutu a z obecně závazných právních předpisů.
6. 4

Dok/ac/ \//astn/c/féhoprá}/a

k irivestičnirn Qkciirn Poc/fonc/U

Vlastnické právo k zaknihovaným investičním akciim Podfondu se prokazuje u investorů - fyzických
osob výpisem z jejich majetkového účtu vlastníka 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 akcii je navíc třeba předložit plnou moc s úředně
ověřeným podpisem zmocnitele. Investor je povinen předložit výpis ze svého majetkového účtu

vlastníka cennýchpapírů, kterýobsahujeaktuální a platnéúdaje.Výpisz majetkovéhoúčtuvlastníka
cenných papírů poskytne na základě písemné žádosti investora osoba vedoucí samostatnou
evidenci.

6. 5

ř^ar^tněnfpře\/ocfite/nost/aínf:ornTQčriípo\/inriostnaby[/ate/ein\/est/čn/akciePoa/:onc/u

K převodu investičních akcii Podfondu musí mít převodce předchozi souhlas Obhospodařovatele k
takovému převodu, a to v písemné formě. Statutami orgán vydá souhlas s převodem za situace, kdy
nabyvatel investičních akcii splňuje veškeré požadavky stanovené Statutem nebo statutem Fondu,
jakož i obecně závaznými právními předpisy. Souhlas s převodem investičních akcii Podfondu mezi
stávajícími investory je vydávánbez potřeby kontroly.
V případě převodu nebo přechodu vlastnického práva k investičním akciím Podfondu je jejich
nabyvatel povinenbezzbytečnéhoodkladu informovatAdministrátorao změněvlastníka. K účinnosti
převodu akcie v podobě listinného cenného papíru vůči Administrátorovi se vyžaduje oznámeni

změny vlastníka příslušné akcie a jeji předloženi Administrátorovi. V případě, že by nabyvatel
investičních akcii nebyl kvalifikovaným investorem dle úst. § 272 Zákona, k takovému nabytí se v
souladu s úst. § 272 odst. 3 Zákonanepřihliži.
66

Stanoven/'ahtuá/n'hoanoty /nvest/čn/ch akci/

Viz Základní informace o Podfondu. Aktuální hodnota investičních akcii je stanovována samostatně
pro každou třídu investičních akcii. Aktuální hodnota investiční akcie dané třidy je stanovována z

fondového kapitálu Podfondu připadajiciho na přislušnou třidu investičních akcii (Fondový kapitál
třídy) zjištěnéhopro konkrétní období', a to nejménějedenkrátzaOceňovací' období ke Dnioceněni.
Fondový kapitál třídy před aplikaci výkonnosti odměny dle či. 7. 4. 1 Statutu je určen na základě součtu
hodnoty Fondového kapitálu třídy k předchozímu Dni oceněni (pokud takový den neni, je hodnota
nula), čistých vkladů v investiční třídě v posledním Oceňovacim období a podilu na čisté změně
Fondovéhokapitálu Podfonduv posledním Oceňovacimobdobi.
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Čistévklady jsou sumou všech vstupů investorů do investiční třidy v Oceňovacím obdobi, sniženou o

sumu všech výstupů investorů z investiční třídy v Oceňovacím období a v témže období jim
(investorůmtřídy) přiznaných dividenda jiných nároků.

Čistázměna Fondového kapitálu Podfondu v posledním Oceňovacím období je rozdílem mezi
Fondovým kapitálem Podfondu k aktuálnímu Dni oceněni, zahrnujicim pro Oceňovací období mj. i
připadne specifické náklady třídy tohoto Oceňovacího obdobi dle či. 7. 4. 2 Statutu, a součtem

Fondovéhokapitálu kpřechozimu Dni oceněni (pokud takový den není, je hodnota nula) s čistými
vklady v posledním Oceňovacimobdobí ve všech investičních třídách Podfondu.
Podíl investiční třídy na čisté změně fondového kapitálu Podfondu je určen jako modifikovaný počet

vydaných investičních akcii třídy k modifikovanému počtu všech vydaných investičních akcii
Podfondu ke dni Oceněni.

V případě investičních akcii vydávaných v USD se modifikovaný počet investičnich akcii rovná
skutečnémupočtu investičních akcii.
V případě investičních akcii třidy B vydávaných v EUR se přírůstek modifikovaného počet akcii rovná

skutečnémupřirůstá počtuakciiv investiční třídě B násobenémuměnovýmkurzem USD/EUR(počet
dolarůzajednoEuro) ke dnistanoveni hodnotyinvestiční akcie,za který byly investiční akcievydány
a dále násobený poměrem kurzu těchto investičních akcii třídy B v EUR a kurzu investičních akcii ve

třídě A v USDstanovenémukestejnémuDnioceněni.Úbytekmodifikovanéhopočtu akciivetřídě B se
stanoví jako součin modifikovaného počtu akcii ve třidě B kpředchozimu Dni oceněni a podílu
finančního objemu výstupů investorů z třídy B v posledním Oceňovacím období na Fondového
kapitálutřidy B k předchozímu Dni oceněni.
Aktuální hodnotu investiční akcie stanovuje Administrátor ve Lhůtě pro stanoveni aktuální hodnoty

CP. Veličinyjako současnýa minulý Fondovýkapitál Podfondua Fondovékapitálytříd jsou pro účely
jejich stanoveni vyjadřovány v CZK měnovými kurzy platnými k datu jednotlivých vyjádřených
cizoměnových veličin. Aktuální hodnota investiční akcie je stanovována jako pódii Fondového
kapitálu třídy vyjádřeného ke Dni oceněni platným měnovým kurzem v cizí měně a počtu vydaných
investičnichakciítřidy ke Dni ocenění a Jezaokrouhlena na čtyři desetinná mista směrem dolů.
Při výpočtu Fondového kapitálu třidyjsou zohledňovány parametry třidy uvedené v odst. 6. 1 Statutu

a připadne specifické náklady třídy, a/nebo výkonnostní úplata (performance fee) třídy, uvedené
v odst 7. 5 Statutu.

V určitýchpřípadech (např. při ověřovániúčetní závěrkyauditorem nebopokud Podfondpředpokládá
ukončeni své činnosti) nemusí být Lhůtapro stanoveni aktuální hodnoty CP dodržena, tímto není
dotčena zákonná maximální roční lhůta pro stanovení aktuální hodnoty investiční akcie.
6. 7

f^/sto a četnost uveřejnovQni aktuální hodnoty /nvestíčn'akde

Administrátor poskytuje informaci o aktuální hodnotě investični akcie prostřednictvím Klientského
vstupu všem investorům ve Lhůtěpro stanoveni aktuální hodnoty CP.
6. 6'

\/ycfá^án//n^est/cn/ch Q/<C//
Podáváni pokynů k úpisu investičních akcii a vydáváni investičních akcii probíhá na základě smlouvy
uzavřené mezi investorem a Fondem, resp. Obhospodařovatelem.

Investiční akcie, k jejichžúpisupodalinvestorpokyndoDneoceněni,kterépoprvézahrnujeinvestiční
majetek Podfondu, nejdéle však 3 měsice ode dne, kdy bylo zahájenovydáváni investičnich akcii
příslušné třídy sevydávají začástkurovnající se 1, - USDprotřídy vedenév USD, resp. 1, - EURprotřidy
vedenév EUR.Vyjmauvedenéhoprvotního období jsou investiční akcievydáványzaaktuální hodnotu
stanovenou ve vztahu k příslušné třidě investičních akcii vždy zpětně pro Oceňovaci období, v němž
se nachází Den oceněni, ke kterému byl Administrátorovi dán pokyn k úpisu investičních akcii.
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Pokyn doručený Administrátorovi nejpozději v Den oceněni, resp. pripadá-li Den oceněni na Jiný než

pracovní den, pakv pracovní denmupředcházející, sepovažujezapokynpodanýkeDnioceněni,jinak
se pokyn považuje za podaný k nejbližšímu následujícímu Dni oceněni.

Počet investičních akcii vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základěplatby
investora na účetPodfondu,snížené o případný vstupní poplatek, a aktuální hodnotypříslušné třídy
investičních akcii Podfondu platné pro Den oceněni. . Takto vypočtený počet investičních akcii se

zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou
odpovídajici hodnotě vydaných investičních akcii je příjmem Podfondu.

Fondvydáinvestiční akcie prostřednictvim Administrátorazpravidlado 10 dnůod stanoveni aktuální
hodnoty investičních akcii pro rozhodné období, v němž se nachází Den oceněni.

Investiční akcie v zaknihované podobě je investorovi vydána připsáním na jeho majetkový účet
vlastníka cenných papírů nebo majetkový účet zákazníka, který vede navazujici evidenci cenných
papirů. O vydáni investičních akcii je investor informován výpisem ze svého majetkového účtu
vlastníka cennýchpapírů, resp. majetkového účtuzákazníka.
Investorovi může být při vydáni investičních akcii účtována vstupní přirážka, jejíž výše pro konkrétní
třídy investičních akciije uvedenav odst. 7. 1 Statutu Podfondu.

Dohodne-li se investor s Fondem v souladu se stanovami ve smlouvě úpisucenných papírů (dáletaké
jen "Rámcová smlouvá'), může investor plnit svou vkladovou povinnost po částech ve smyslu
ustanoveni § 275 Zákona; v takovém případě je investor k vloženi peněžitéhovkladu po částech
zavázán. K plněni jednotlivých části bude investor písemně vyzýván Obhospodařovatelem jako
statutárním orgánem Fondu (tzv. capital calls) kdykoliv v době trvání účinnosti Rámcovésmlouvy.
Prvnisplátkavkladu investoradle úst.272odst. 1 pisnn.h) neboi) Zákonamusí splňovatminimálnivýši
dle předmětných ustanoveni. Podrobnosti pro capital calls jsou upraveny ve Všeobecných
obchodních podminkách Obhospodařovatele upravujících vydáváni a zpětný odkup cenných papirú.
6. 9

Právooarn/tnoutZQCfosto i/ycfan/'ini/estfčn/chQkcii

Pro udrženi stability nebo důvěryhodnosti Podfondu je Obhospodařovatel oprávněn rozhodnout,
kterépokyny k vydániinvestičních akciiakceptuje a které nikoli.
6. 10 Někteta praviala pro připaa účasti Poc/fonc/u ngpřerněně

Výměnnýpoměrse v případě účastiPodfonduna přeměně dle zvláštního právního předpisu stanoví
ke dni předcházejicimu den, k němužnastanou právní účinkypřeměny. V případě, že je Podfond při
přeměně nástupnickouspolečnosti, vychází se pro účelystanovenivýměnnéhopoměruuvedeného
v příslušném projektu přeměny z podílu hodnoty vlastního kapitálu nebo jeho části společnosti
zúčastněnéna přeměně přecházející na Podfond a fondového kapitálu Podfondu, a to bez zahrnuti
účetnicha majetkových dopadůpřeměny.
6. 11

OakupoVQHi investičních akcii

Každý investor má právo na odkoupeni investičních akcií Podfondu. Odkupováni investičních akcií
probíhá nazákladěsmlouvy uzavřené mezi investorem a Fondem, resp. ObhospodaFovatelem.
Žádostpodáváinvestor podávánaformuláři, kterýje dostupný prostřednictvím Klientskéhovstupu.
ŽádostdoručenáAdministrátorovinejpozdějiv Denoceněni,resp. připadá-li Denoceněninajinýnež
pracovní den, pak v pracovní den mu předcházející, se považuje za žádost podanou ke Dni oceněni,
jinakse žádostpovažujeza podanou k nejbližšimu následujicimu Dni oceněni.
Fond odkupuje investiční akcie za aktuální hodnotu vyhlášenou zpětně pro období, v němž
Administrátor obdržel žádost investora o odkup. Po dobu 3 měsíců ode dne, kdy bylo zahájeno
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vydávání investičních akcií, se provádí odkup investičnichakcii za tutéž částku, zajakou se provádí
jejich vydáváni.
Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičnich akcii je uvedena v odst. 6. 1 Statutu, hlodnota

všech investičních akcii ve vlastnictví jednoho investora nesmi po provedeni odkupu klesnout pod
částkuodpovídající minimálnivýšiinvesticedanéhoinvestoradleodst. 6. 1 Statutu, nestanavi-li Zákon
jinak. Pokud by k tomu došlo, je Administrátor oprávněn provést odkoupeni všech zbývajicich
investičních akcii daného investora.

Odkup investičních akcií uvedených v žádosti investora bude vypořádán ve lhůtě uvedené v odst. 6.1
Statutu, a to bezhotovostním převodem na účet investora uvedený ve smlouvě uzavřené mezi

investorem a Fondem nebo na jiný účet, který investor uvedl v žádosti o zpětný odkup s úředně
ověřeným podpisem.
Investorovi může být při odkupu investičních akcii účtována výstupní srážka, jejíž výše je pro

konkrétní třídy investičních akciiuvedenav odst. 7. 1 Statutu. Výstupní srážkaje přijmem Podfondu.

V případě plnění vkladovépovinnosti investorapočástechdleodst. 6. 8 Statutu (tzv. capitalcalls) je
Fondoprávněninvestiční akciePodfonduodkoupittéžbezžádostiinvestora v případě, zeje investor
v prodleni s plněnim byť jen jediné splátky svého vkladu.
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Po^ast9\/en/

vyaaván/a oakupo^án/'/n\/est/cnich

akcii

Obhospodařovatel můžepozastavitvydávánia odkupovániinvestičních akcii Podfondu, pokudje to
nezbytnéz důvoduochranyprávnebo právemchráněnýchzájmůinvestorů, a to až nadobu 2 let. O
pozastaveni vydáváni a odkupováni investičních akcii Podfondu rozhoduje Obhospodařovatel.
Pozastaveni odkupování investičnich akcií se vztahuje i na investiční akcie Podfondu, o jejichž

odkoupeni investor požádal před pozastavením vydáváninebo odkupování investičních akciia u nichž
nedošlo k vypořádáni obchodu, nebo během doby pozastaveni vydáváni nebo odkupováni
investičních akcii.

6. J3 Veřejné nab/zen/

Veřejné nabízeni investičních akciije povoleno.

7

/NFO^/WC^OPOPL/\

TC/C/i^ N^L^D^CH

?.1

Oc/^eopop/atc/chúčtovanýchinvestorůrna nQk/ac/echhřměnýchz rr^/etku Pocffonau
Třída investičnich akcii

Vstupní přirážka

A
B
Z
Vstupní přirážka je účtována investorovi jednorázově při O %
úpisu investičních akciia činí maximálně3 % z investované
částky. Vstupní' přirážka je příjmem subjektu nabízejícího
investice do Podfondu anebo Podfondu.

Výstupní srážka

30 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné

0%

investiční akcie po dobu kratší než 3 roky;
O % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné
investiční akciepo dobu delši než 3 roky.
ÚplataObhospodařovatele
za obhospodařováni

CelkováúplataObhospodařovatele je uvedenav odst. 7. 2 Statutu.

Podfondu
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Nákladya poplatky

Výkonnostní odměna ve výši 30 % z růstu hodnoty

účtované Jednotlivým

fondovéhokapitálu s principem High-WaterMark (blíže viz

třídám investičních akcii

odst. 7. 5. 1 Statutu)

Investor nenese žádnédalší poplatky ani náklady, tj. veškeré náklady a poplatky jsou hrazeny přímo z

majetku Podfondu. Přestože poplatky a náklady Podfondu slouži k zajištění správy jeho majetku,
mohou snižovatzhodnoceniinvestovanýchprostředků.
/' 2

UplQta obhospoaařo\/a te/e
ÚplataObhospodařovatele za obhospodařováni Podfondučiní nejvýše součet:

a) fixní úplatyve výši200. 000. -Kčročně ;
b) ročniůplatyvevýši0,05%p.a. z hodnotaktiv Podfondupresahujici400 mil. Kč;
c) roční úplaty ve výši 2 % p. a. z hodnoty fondového kapitálu Podfondu.
Nad rámec výše uvedené úplaty může být Obhospodařovateli dále hrazena úplata spojená
s činnostmi uvedenými v odst. 10. 5 statutu Fondu a dále úplata ve formě variabilní nebo výkonnostni
odměnynebo specifickýchnákladůtříd uvedenýchv odst. 7. 5 Statutu.
7.S

úp/ata Ac/rn/n/strgtóra
ÚplataAdministrátora za administraci Podfondu činí nejvýše součet:

a) fixní úplatyvevýši 800.000. -Kčročně ;
b) roční úplatyve výši0, 05 % p. a.z hodnotaktiv Podfondupřesahujici 400mil. Kč.
Nad rámec výše uvedené úplaty může být Administrátorovi dále hrazena úplata spojená s činnostmi
uvedenýmiv odst. 10. 5 statutu Fondu.
7. 4

Up/ata Depozitáře

Měsíční úplata Depozitáře činí 50. 000 Kč. K úplatě bude připočtena DPhl v zákonnévýši.
/"S

Nákladya poplatky úcto\/anéjec/not//\/ýrn

tr/ďán-iinvestičnichakcii

V jednotlivých třídách investičních akciijsou určeny níže uvedené specifické náklady a poplatky, které
jsou mimojinézohledněnypři výpočtu alokačních poměrůtřid dle odst. 6. 6 Statutu.
7. 5. 1

Výkonnostní odměna ve formě poplatků nebo specifických výkonnostních nákladů tříd
Výkonnostní odměna je dále stanovena ve formě specifických výkonnostních nákladůtříd A a
B. Nadtento rámecnejsou stanovenyjiné výkonnostni poplatky.

Specifickévýkonnostní nákladytříd SNTpředstavuji specifickénáklady,jejichžvýšese odvíjí
od výkonnosti Podfondu a stanovuji se v jednotlivých třídách investičních akcii A a B. SNT
představuji část zhodnoceni kapitálu příslušné třídy investičních akcii, jež se nerozděluje

mezi investory dané třídy. Součet všech těchto SNT, mimo třídu Z, je pak specifickým
výnosemtřídy Z.

SNT vznikne při dodrženi tzv. principu High-Water Mark, kdy Jeho výše bude činit 30 %
z kladného rozdílu mezi hodnotou Fondového kapitálu příslušné třídy na konci aktuálního
Účetního obdobi vzniklého dle článku 6. 6 před uplatněním odměny SNT a hodnotou
Fondového kapitálu příslušné třídy na konci nejbližšího minulého Učetniho období, na jehož
konci vznikl nárok na SNT (není-li takové nejbližší minulé Účetní období, je hodnota druhého
členu rozdílu nula). Při všech srovnáních fondového kapitálu Podfondu dle tohoto odstavce

se zohledni všechny připadne dividendy, vstupy a výstupy investorů, které byly ve
sledovaném období (tj. v období od konce nejbližšího minulého Účetního období, na jehož
konci vznikl nárok na SNT, do konce aktuálního Účetního období; neexistuje-li minulé Účetní

období, najehožkoncivzniklnároknaSNT,běží sledovanéobdobiod okamžikuprvního vkladu
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do podfondu včetně) zaúčtovány a promítnuty do Fondového kapitálu třídy. V průběhu
Účetního období jsou na výši odměny SNT vytvářeny dohadné položky, které jsou ke konci
Učetniho období vypořádány.
7. 5.2

Ostatní specifickénákladytříd

Žádnéjiné specifické náklady tříd nejsou stanoveny.
76

OsfátniHQk/ac/yhrazenéz rnQ^etkij Poafonau
Podfondu mohou dálevznikatdalší nákladyuvedenév či. 10 statutu Fondu.

7. 7

Dg/š/' /nforrriace k nák/ac/ůrri

Se skutečnou výši nákladů za předchozí Účetní období se může investor seznámit v sidle
Administrátoraa současněprostřednictvím Klientskéhovstupu.

/l
HENRY 11}IfelCAVa. s.

AMISTÁ^oyestij?(iíspolečnost, a. s.
lng~0nc|řej Horák
pověřeny zmocněnec
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