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ZÁKLADNÍINFORMACEO FONDU
Přehled (uvedené informace poskytují ucelený přehled pouze v kontextu celého Statutu, ve. jeho investiční
přílohy):
Informace

Základní informace

Definice

Částstatutu

Outulný investiční fond s proměnnýmzákladním

kapitálem,a.s., IČO:24823 244,sesídlem
Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha l,

zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským
soudemv Praze pod sp. zn. B 17017.

Fond

Zkrácený název Fondu: Outulný SICAV

tnternetová adresa pro uveřejňování informací dle
Zákonači Statutu:

Základní údaje o investičním
fnnrlii

http://www.amista.cz/outuln

Internetová adresa dle
Zákonaa Statutu

Internetová adresa pro uveřejňování informací dle
ZOK:

Internetová adresa dle
ZOK

http://www.24823244.firemnideska.cz
Webovérozhraní dostupné po zadáni
uživatelského jména a hesla na Internetovéadrese.

NEXIAAPa.s., IČO:481 17013,sesídlem Praha8 Karlín, Sokolovská5/49, PSČ18600.Auditorje
zapsán v seznamu auditorských společností u

Klientský vstup

Auditor

Komory auditorů Českérepubliky pod č. 096.

Údaje o obhospodařovateli

Fond nevytváří podfondy.

Podfond/y

AMISTAinvestiční společnost, a.s., IČO:27437
558,sesídlem Pobřežní 620/3, Praha8, PSČ:186

Obhospodarovatel

00(dálejen"AMISTAIS").

Údaje o administrátorovi

Údajeo depozitáři
Zásady hospodaření s majetkem,

informace o podílu na zisku

AMISTA IS

Komerční banka, a. s., IČO:453 17 054, se sídlem

Prahal. Na Příkopě 33 čp.969, PSČ11407
Účetní období Fondu: kalendářní rok.

Kontaktní informace Obhospodařovatele: AMISTA

Další údajenezbytné
k zasvěcenému posouzení

Administrátor

Depozitář

Účetní období

Kontaktní údaje

IS, tel. : +420 226 233 110, web: www. amista. cz, email: info@amista.cz.

Obhospodařovateie

Kontaktní údajeAdministrátora:viz kontaktní
údajeObhospodařovatele.

Administrátora

Kontaktní údaje

investice

Orgándohledu:Českánárodní banka,sesídlem Na
Příkopě 28, Praha l, PSČ:11503, tel. : 224411 lil,

ČNB

web: www.cnb.cz e-mail: info cnb.cz.

Kontaktní údajeČNB
//.

Pro účelyStatutu mají níže uvedenépojmy následující význam:
Statut

statut Fondu

11

Externí poskytovatel služeb

///.

Outulný,a.s., IČO:26230992,sesídlem Bohunická133/50,Horní Heršpice,61900 Brno
(dálejen "Poskytovatel").

Pro účelyStatutu mají níže uvedenévšeobecnépojmy následující význam:
akcionář

cenný papír

akcionář vlastnící zakladatelské akcie akciové společnosti s proměnným základním

kapitálem
cennýpapír nebozaknihovanýcennýpapír vydávanýfondem, nevyplývá-liz povahyvěci
něco jiného

fond kvalifikovaných investorů
nebo srovnatelný zahraničnífond

fond kvalifikovaných investorů nebo zahraniční investiční fond srovnatelný s fondem
kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu
a kvalifikovanýchfondů sociálního podnikání

investor

akcionář vlastnící investiční akcie akciové společnosti s proměnným základním
kapitálem

podfond
zakladatelskáčást

investiční část

samostatná evidence

IV.

podfondvytvořený akciovou společností s proměnnýmzákladním kapitálemjako
účetně a majetkově oddělená část jejího jmění
majetek a dluhy akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, které

nepocházejí z její investiční' činnosti
majetek a dluhy akciovéspolečnosti s proměnnýmzákladním kapitálem, které
pocházejí z její investiční činnosti
samostatnáevidence investičních cenných papírů ve smyslu úst. § 93 odst. 2 písm. b)
ZPKT

Pro účely Statutu mají níže uvedené právní předpisy následující význam:
Zákon

Zákon o daních z příjmů

Zákon o auditorech

zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a
investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
zákonč. 586/1992Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů

zákonč. 93/2009 Sb., o auditorech a změněněkterých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZOK

zákonč. 90/2012Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákono obchodních korporacích), ve znění
pozdějších předpisů

ZPKT

zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovémtrhu, ve
znění pozdějších předpisů

V.

Výkladové ustanoveni:

Statut obsahuje základní informace o Fondu společné pro jeho zakladatelskou část a investiční část a dále informace

týkající se výlučnězakladatelskéčásti Fondu. Informacevztahující se k investiční části Fondujsou obsaženyv investiční
příloze, která tvoří nedílnou součástStatutu.
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ZÁKLADNÍÚDAJEO INVESTIČNÍMFONDU

1. 1

Údajeo Fondu
Viz Základní informace o Fondu.

1. 2

Údajeo zápisu Fondu do seznamu podle úst. § 597 Zákona

Fond byl zapsándo seznamu vedenéhoČNBpodle § 597 Zákonadne po nabytí účinnostiZákona,protože mu
bylo uděleno povolení k činnosti rozhodnutím Českénárodní bankyč.j. : 2011/2422/570, Sp/2010/1092/571ze
dne 11. 3. 2011,jež nabylo právní moci dne 11. 3. 2011.
1. 3

Doba, na kterou je Fond založen
Fond byl založen na dobu neurčitou.

1. 4

Údaj,zda je Fond fondem kolektivního investování či fondem kvalifikovaných investorů

Fond je fondem kvalifikovaných investorů, jehož účelem je shromažďování peněžních prostředků nebo penězi
ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů (tj. osob uvedených v § 272 Zákona), které jsou následně

investoványv souladu s investiční strategií uvedenou veStatutu.
1. 5

Označení internetové adresy (URL adresa) Fondu
Internetová adresa dle Zákona a Statutu - na této internetové adrese lze nalézt údaje, které mají být
zveřejňovány akcionářům Fondu jako investorům dle Zákona či Statutu.

Internetová adresa dle ZOK- na této internetové adrese lze nalézt údaje, které mají být zveřejňovány Fondem
jako obchodní společností dle ZOK.
1. 6

Výše zapisovaného základního kapitálu Fondu

Výšezapisovanéhozákladního kapitálu činí 2. 367.000,- Kč(dva miliony tři sta šedesátsedm tisíc korun českých).
Ke dni vydání Statutu bylo splaceno 100% zapisovanéhozákladního kapitálu.
1. 7

Datum vzniku

Fondvznikl zápisem Fondu do obchodního rejstříku dne 16. 3. 2011.
1. 8

Auditor Fond u

Audit pro Fondzajišťuje Auditor. Auditorvevztahu k Fondu provádí auditorskou činnostdle Zákonao auditorech,
jakož i dle dalších obecně závazných právních předpisů.
1. 9

Hlavní podpůrce Fondu
Fond nemá hlavního podpůrce ve smyslu ustanovení § 85 a naši. Zákona.

1. 10

Seznam vytvořených podfondů Fondu

Fond nevytváří podfondy.
1. 11

Historické údaje o Fondu

Původní sídlo Fondu bylo umístěno na adreseNa Příkopě 853/12, Praha l - NovéMěsto, PSČ11000 (platnéod
16. 3. 2011 do 29. 9. 2011).
Ke dni 9. 12. 2015 byl Fond přeměněn na investiční fond s proměnným základním kapitálem a jeho obchodní
firma zníOutulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s..
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ÚDAJEO OBHOSPODAŘOVATELI

2. 1

Údajeo obhospodařovateli
Viz Základní informace o Fondu.

Obhospodařovatel vznikl dne 6. 4 2006.

Obhospodařovatel získal povolení ke svéčinnosti na základěrozhodnutí ČNBč.j. 41/N/69/2006/9ze dne 19. 9.
2006,jež nabylo právní moci dne 20. 9. 2006.Z tohoto důvodubyl Obhospodařovatel po nabytí účinnostiZákona

zapsándo seznamuvedenéhoČNBpodle§ 596 písm. a) Zákona.
Základní kapitál Obhospodařovatele činí 9. 000. 000, - Kč (devět milionů korun českých) a je plně splacen.
Obhospodařovatel

nepatří

k žádnému konsolidačnímu

celku a je stoprocentně vlastněn CINEKIN, a. s.,

IČO:25103628,sesídlem Opletalova 1015/55, NovéMěsto(Praha l), 11000 Praha.
2.2

Vedoucí osoby Obhospodařovatele
.

Ing. Ondřej Horák, předseda představenstva a výkonný ředitel

.
.

Ing. Petr Janoušek, člen představenstva a finanční ředitel
Mgr. Pavel Bareš, člen představenstva

Vedoucí osoby nevykonávají žádnouhlavní činnostve vztahu k Fondu mimo Obhospodařovatele. Vedoucí osoby
vykonávají následující funkce, které mají vztah k činnosti Obhospodařovatele:
.
.
2. 3

Ing. Ondřej Horák: předseda představenstva společnosti AMISTA consulting, a. s.
Ing. Petr Janoušek: člen představenstva společnosti AMISTA consulting, a. s.

Další údaje o činnostech Obhospodařovatele

Obhospodařovatel se na základěúst. § 642 odst. 3 Zákonapovažuje za investiční společnost, kteráje oprávněna
přesáhnout rozhodnýlimit, a je oprávněna:
.

k obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, a to fondů kvalifikovaných

.

investorů a srovnatelných zahraničních fondů;
k provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, a to administrace fondů

kvalifikovanýchinvestorů a srovnatelných zahraničních fondů.
Obhospodařovatel obhospodařuje investiční fondy,jejichžaktuální seznamje uveden na internetovýchstránkách

ČNBa Obhospodařovatete uvedenýchv Základních informacích o fondu.
Kapitál Obhospodařovatele je umístěn v souladu s úst. § 32 Zákona do likvidní majetkové hodnoty, přičemž
kapitál Obhospodařovatele převyšuje minimální výši kapitálu dle úst. § 29 odst. l Zákona.

ÚDAJEO ADMINISTRÁTOROVI
3. 1

Údajeo osobě administrátora Fondu
Viz Základní informace o Fondu. Ostatní údaje o Administrátorovi jsou shodné s údaji o Obhospodařovateli a jsou

obsaženyv části2 Statutu.
3. 2

Rozsah hlavních činnosti, které Administrátor pro Fond vykonává
Administrátor vykonává pro Fond činnosti, které jsou povinně administrací dle Zákona, zejména:
a) vedení účetnictví Fondu,

b) poskytování právních služeb,
c) vyřizování stížností a reklamací investorů,
d) oceňování majetku a dluhů Fondu,

e) výpočet aktuální hodnoty cennéhopapíru,
f)

vedení seznamu vlastníků cenných papírů,

g) zajišťování vydávání, výměnya odkupování cenných papírů a nabízení investic do Fondu,
h) -uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů investorům Fondu a jiným osobám, a

i) oznamování údajůa poskytování dokumentůzejménaČNBneboorgánudohledujinéhočlenskéhostátu.

Kteroukoli z výše uvedených činností je Administrátor oprávněn vykonávat vlastními silami, resp. zajistit
obstarání jejího výkonu u jiné k tomu oprávněnéosoby. Administrátor však i nadále za tuto činnost odpovídá,
jako by ji vykonával sám.

3. 3

Seznam investičních fondůodlišnýchod Fondu, u nichžAdministrátorprovádí jejich administraci
Administrátor provádí administraci investičních fondů, jejichž aktuální seznam je uveden na internetových
stránkách ČNBa Administrátora uvedených v Základních informacích o Fondu.

4

ÚDAJE O

POVĚŘENÍ JINÉHO VÝKONEM JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI, KTEROU ZAHRNUJE

OBHOSPODAŘOVÁNÍNEBOADMINISTRACE FONDU
4. 1

Vymezení činností, jejichž výkonem lze pověřit jiného

Ve smyslu úst. § 23 písm. h) a úst. § 50 písm. g) Zákona lze jiného pověřit výkonem jakékoli činnosti, kterou
zahrnuje obhospodařování a administrace Fondu, zajistí-li Obhospodařovatel, resp. Administrátor splnění
podmínek stanovených Zákonem. Pověřením jiného výkonem jednotlivé činnosti zůstáváve vztahu ke třetím
osobám nedotčena povinnost Obhospodařovatele, resp. Administrátora nahradit újmu vzniklou porušením jeho
povinnosti stanovené platnými právními předpisy a Statutem.

V případě pověření jiného na základě informací obdržených od osoby pověřené výkonem jednotlivé činnosti
oznamuje Fond svým akcionářům a investorům prostřednictvím Klientského vstupu vznik případných střetů
zájmů, resp. alespoň jednou ročně informaci o tom, že v průběhu předchozího roku k žádnému případnému
střetu zájmůmezi Fondem a osobou pověřenou výkonemjednotlivéčinnosti nedošlo.
4. 2

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování Fondu

Obhospodařovatel je oprávněn pověřit jiného výkonem kterékoliv z činností, kterou zahrnuje obhospodařování
Fondu.

4. 3

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace Fondu
Administrátor je oprávněn pověřit jiného výkonem kterékoliv z činností, kterou zahrnuje administrace Fondu.

Administrátor pověřil výkonem jednotlivé činnosti související s administrací Fondu Poskytovatele, který zajišťuje
vedení účetnictví Fondu a plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým
plněním.

ÚDAJEO DEPOZITÁŘI
5.1

Údajeo osobě depozitáře
Viz Základní informace o Fondu.

5. 2

Údajo zápisu do seznamu depozitářů

Depozitář je zapsán do seznamu depozitářů vedeného ČNB,a to konkrétně pro výkon činnosti depozitáře pro
standardní fondy, speciální fondy a fondy kvalifikovaných investorů.
5. 3

Popis základních činností depozitáře včetně jeho odpovědnosti
Depozitář zejména:

a) zajišťuje opatrování, úschovua evidenci majetku v souladu s ustanovením § 71 Zákona;
b) zřizuje, vede a eviduje účty na jméno nebo ve prospěch Fondu a kontroluje pohyb peněžních prostředků
Fondu na těchto účtech, a to v souladu s ustanovením § 72 Zákona;

c) kontroluje, zda v souladu se Zákonem, přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti
obhospodařování investičních fondů.Statutem a ujednáními depozitářskésmlouvy

.

byly vydávány a odkupovány investiční akcie,

.

byla vypočítávána aktuální hodnota investiční akcie,

.

byl oceňován majetek a dluhy,

.

byla vyplácena protiplnění z obchodůs majetkem v obvyklých lhůtách,

.

jsou používány výnosy plynoucí pro Fond;

d) provádí příkazy Obhospodařovatele v souladu se Statutem a depozitářskou smlouvou.
V případě, že Depozitář způsobí újmu Obhospodařovateli, Fondu akcionáři nebo investorovi, v důsledku porušení

své povinnosti stanovenénebosjednanépro výkonjeho činnostijako depozitáře, je povinenji nahradit, přičemž
této povinnosti se zprostí pouze v případě, kdy prokáže, že újmu nezavinil ani z nedbalosti.
5. 4

Údajeo jiných osobách, které depozitář pověřil výkonem jednotlivé činnosti depozitáře
Depozitář nepověřil výkonem jednotlivé činnosti depozitáře třetí osobu.

5.5

Údajeo ujednáních depozitářskésmlouvy, která umožňují převod nebo další použití majetku Fondu depozitářem
Depozitářskásmlouva neumožňujepřevod nebo další použití majetku Fondu Depozitářem.
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INVESTIČNÍSTRATEGIE A POLITIKA

6. 1

Investiční cíl a strategie

Investičním cílem Fonduje dosahovatzhodnocování investic nad úrovní výnosu úrokovýchsazebv dlouhodobém
horizontu prostřednictvím dlouhodobých investic umístěných ve Fondu. V této souvislosti nejsou třetími
osobami poskytovány žádné záruky za účelem ochrany investorů.

Investiční strategie Fonduje uvedena v investiční příloze Statutu.
6. 2

Majetkové hodnoty, které mohou být nabyty do Fondu
Majetkové hodnoty, které mohou být nabyty do Fondu,jsou uvedeny v investiční příloze Statutu.

6. 3

Charakteristika typického investora

Profil typickéhoinvestora: kvalifikovanýinvestor ve smyslu Zákona.
Investiční horizont: 10 a více let.
6. 4

Ověření zkušeností

Vzhledem k tomu, že se jedná o fond kvalifikovaných investorů, vhodnost investičního fondu pro potenciální

investory se zpravidla neposuzuje, není-li dále uvedenojinak.
Fond posoudí, zda potenciální investor splňuje podmínky ustanovení § 272 Zákona, v případě potenciálního
investora dle úst. § 272 odst. l písm. h) nebo i) Zákona předloží takovému potenciálnímu investorovi samostatné
prohlášení, ve kterém tento investor stvrdí svým podpisem, že si je vědom všech rizik, které pro něho z této
investice vyplývají.

V případě investora dle úst. § 272 odst. l písm. h)nebo i)bod 2. Zákonaodpovědnáosoba dálepísemně potvrdí,
že se na základě informací získaných od investora důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu

zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem danéhoinvestora v oblasti investic.
6. 5

Výše minimální vstupní investice jednoho investora

Minimální hodnota vstupní investice investora odpovídá částkám, které pro investora jako kvalifikovaného
investora stanoví Zákon. Investiční příloha Statutu může stanovit odlišné výše minimální hodnoty vstupní
investice pro jednotlivé kategorie investorů, budou-li splněny zákonné požadavky na tuto hodnotu. Hodnota

investice každéhoinvestora do Fondu nesmí v důsledkujeho jednání klesnout pod stanovenou minimální výši

investice, která se na nějvztahuje dle tohoto odstavce Statutu, pokud nedojde k prodeji všech investičních akcií
do Fondu v držení investora.

6. 6

Podmínění převoditelnosti a informační povinnost nabyvatele zakladatelskéakcie Fondu

V případě převodu nebo přechodu vlastnickéhoprávak zakladatelskýmakciím Fonduje jejich nabyvatel povinen
bez zbytečného odkladu informovat Fond o změněvlastníka. K účinnosti převodu akcie v podobě listinného
cenného papíru vůči Administrátorovi se vyžaduje oznámení změny vlastníka příslušné akcie a její předložení
Administrátorovi.

6. 7

Vymezení okruhu investorů, pro kteréje Fondurčen
Akcie Fondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory ve smyslu úst. § 272 Zákona.

6. 8

Pravidla poskytování informací a údajů

Informacetýkající se Fondu budou poskytoványakcionářům i investorům prostřednictvím Klientskéhovstupu.
6. 9

Zvláštní výhody pro investory
Fond nebude poskytovat žádnou zvláštní výhodu žádnému z akcionářů ani investorů.

7

RIZIKOVÝPROFIL- OBECNÁRIZIKA

7. 1

Informace o rizikovém profilu

Před investováním do Fondu by potenciální investoři mělizvážitmožnárizika plynoucí z investování, investicedo
Fondu není spojena s žádnou formou zajištění návratnosti investice nebo kapitálového krytí. Hodnota investice
může nejen stoupat, ale i klesat, přičemž návratnost není zaručena. Investice do Fondu je určena k dosažení
výnosu při jejím střednědobém až dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci.
7. 2

Popis všech podstatných rizik
Uvádí se popis všech podstatných obecných rizik spojených s investováním do Fondu, přičemž specifická rizika
spojená zejména s investiční strategií a aktivy, do kterých bude Fond investovat, jsou uvedena v investiční příloze
Statutu. Kde se níže hovoří o majetku či aktivech Fondu v souvislosti s riziky spojenými s investováním, rozumí se
tím majetek či aktiva investiční části Fondu.
7. 2. 1

Úvěrovériziko ť. riziko s o'ené s ří adn'm nedodržením závazků rotistran Fondu
Úvěrovériziko vyplývá z možného nedodržení závazku emitenta investičního nástroje v majetku Fondu

či protistrany smluvního vztahu (při realizaci konkrétní investice), případně z nesplacení pohledávky
dlužníkem včas a v plné výši.
7. 2. 2

Riziko nedostatečnélikvidit
Riziko nedostatečné likvidity obecně spočívá v tom, že určité aktivum Fondu nebude zpeněženo včas za

přiměřenou cenu a že Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát svým závazkůmv době, kdy se
stanou splatnými.

Obecněu investic do nemovitostí existuje riziko omezenélikvidity majetku Fondu, riziko do investic, na
kterých vázne zástavní nebo jiné právo třetích osob, riziko nedostatečné infrastruktury potřebné
k využívání nemovitosti a riziko vyplývající z oceňování nemovitostí. S ohledem na povahu významné
části majetku Fondu, jež může být tvořena nemovitostmi, probíhá jeho oceňování v souladu se

Statutem, resp. jeho investiční přílohou, nejméněvždyjednou za rok. V případě náhlézměnyokolností
ovlivňující cenu nemovitostí v majetku Fondu by tak mohla nastat situace, kdy aktuální hodnota
investiční akcie Fondu, stanovená na základě posledního provedeného ocenění, nekoresponduje

s reálnou hodnotou nemovitostí v majetku Fondu. Dojde-li k takovéto náhlé změně okolností
ovlivňujících cenu nemovitostí v majetku Fondu, postupuje Fond, resp. Obhospodařovatel v souladu

s příslušným ustanovením Statutu.

Nabývá-li Fond do svého majetku nemovitosti (konkrétně stavby) výstavbou, existuje riziko jejich
vadného, příp. pozdního zhotovení, v důsledku čehož může Fondu vzniknout škoda. Vzhledem k povaze
majetku existuje rovněž riziko zničení takového aktiva, ať již v důsledku jednání třetí osoby či
v důsledku vyšší moci.
S ohledem na možnost Fondu přijímat úvěry, resp. zápůjčky, dochází v odpovídajícím

rozsahu i ke

zvýšení rizika nepříznivého ekonomickéhodopadu na majetek Fondu v případě chybnéhoinvestičního
rozhodnutí, resp. v důsledkujiného důvodu vedoucího ke snížení hodnoty majetku Fondu. Vzhledem
k páce stran možné úvěrové angažovanosti Fondu existuje rovněž odpovídající riziko jeho insolvence.
Vzhledem k tomu, že s cennými papíry vydávanými Fondem (tj. se zakladatelskými akciemi Fondu,

nikoliv s investičními akciemi), není spojeno právo na jejich odkup, není ve Statutu uveden popis
cenných papírů vydávaných Fondem za běžnýcha mimořádných okolností a v případech již podaných
žádostí o odkoupení cenných papírů.
7. 2. 3

Riziko v

ořádání

Transakce s majetkem Fondu může být zmařena v důsledku neschopnosti protistrany obchodu dostát

svým závazkůma dodat majetek nebo zaplatitve sjednanémtermínu.
7. 2.4

Tržní riziko
Hodnota majetku, do něhož Fond investuje, může stoupat nebo klesat v závislosti na změnách
ekonomických podmínek, úrokových měr a způsobu, jak trh příslušný majetek vnímá.

7. 2. 5

O erační riziko

Rizikoztráty majetku vyplývající z nedostatečnýchči chybnýchvnitřních procesů,ze selhání provozních
systémů či lidského faktoru, popř. z vnějších událostí. Toto riziko může být umocněno v případě zřízení

zajišťovacích mechanismůve prospěchvěřitele Fondu.
7. 2. 6

Riziko ztrát ma"etku svěřeného do úschov nebo 'iného o atrování
Riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy (nebo jiného opatrování) může být zapříčiněno zejména

insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo v jiném
opatrování majetek Fondu.
7. 2. 7

Rizikoťka"ící se účetního a ma'etkového oddělení ma'etku a dluhů Fondu

Vzhledem k tomu, že Fond nevytvořil žádnýpodfond, oddělujev souladu s ustanovením § 164 odst. l
Zákona účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění.
V souladu s ustanovením § 164 odst. 2 Zákona pak k uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za

Fondem, která vznikla v souvislosti s její investiční činností, lze použít pouze majetek Fondu z této
investiční činnosti, když majetek z investiční činnosti Fondu nelze použít ke splnění dluhu, který není
dluhem z jeho investiční činnosti.
V souladu s ustanovením § 164 odst. 3 Zákonase pak práva investora spojená s takovými investičními
akciemi Fondu vztahují jen k majetku a dluhům z investiční činnosti Fondu.

Bez ohledu na výše uvedené nelze zcela vyloučit riziko pokusu nepřípustného zásahutřetích osob do
investičního majetku Fondu v souvislosti s plněním závazků z neinvestiční části majetku Fondu, a to

zejménav případě exekuční či insolvenční situace Fondu, resp.jeho neinvestiční části.
7. 2. 8

Riziko změn Statutu

Vzhledem k tomu, že Fondje fondem kvalifikovaných investorů dle Zákona, může být Statut ze strany
Obhospodařovatele měněna aktualizován,včetnězměninvestiční strategie Fondu.
V případě, že dojde ke změně Statutu spočívající v zásadní změně investiční strategie Fondu, má
investor, který s uvedenou změnou nesouhlasil, možnost požádat do 30 dnů od této změny o odkup

investičních akcií. Fondje povinen od tohoto vlastníka investiční akcie odkoupit za podmínek platných
před příslušnou změnouStatutu. V takovémpřípadě není Fond oprávněnúčtovatsi srážkuuvedenouve
Statutu.

V případě, že dojde ke změněStatutu spočívající ve změněpráv spojených s některou třídou (druhem)
investičních akcií v důsledku úpravy výpočtu, jakým se stanovuje podíl na zisku a podíl na likvidačním
zůstatku pro tuto třídu (druh) investičních akcií, je vlastník investičních akcií dané třídy (druhu), který
s uvedenou změnou nesouhlasil, oprávněn požádat Fond bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
30 dnů ode dne, kdy byl o této změněze strany Fondu informován,o jejich odkoupení. Fondje 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.
7. 2. 9

Riziko outsourcin u

Výkonjednotlivéčinnosti obhospodařování, resp. administracemůžebýt zestrany Obhospodařovatele,

resp. Administrátora delegován na Externího poskytovatele služeb. Činností Externího poskytovatele
služeb v rozporu se smluvní dokumentací a/nebo v rozporu s odbornou péčí může dojít ke škodě na
majetku Fondu. Toto riziko je snižováno výběrem takového Externího poskytovatele služeb, jež má
dostatečné zkušenosti a znalosti pro výkon činnosti.

Uvedený postup pak nevylučuje, aby osobou, jež výkon delegované činnosti zajištuje, byla osoba
majetkově či personálněpropojená s osobou zakladatele Fondu, a to z důvodu zajištění specifického
know-how zvyšujícího schopnost Obhospodařovatele dosahovat vytčených investičních cílů. S ohledem
na případné majetkové či personální propojení nelze vyloučit existenci případného střetu zájmů;
v takovém případě všakObhospodařovatel postupuje v souladu s vlastními vnitřními pravidlytoto riziko
eliminujícími, resp. snižujícími, a rovněž Externí poskytovatel služeb má povinnost uplatňovat principy
k zamezení střetu zájmů.
7. 2. 10

Riziko zrušení Fondu

Z ekonomických, restrukturalizačních či legislativních důvodů může dojít ke zrušení Fondu. Fond může
být zrušen téžv důsledku výmazu Fondu ze seznamu vedenéhodle úst. § 597 Zákona,vyjde-li najevo,
že zápisdo seznamu byl proveden na základěnepravdivých nebo neúplných údajů,nebojestliže Fond
nemá déle než 3 měsíce depozitáře. ČNBmůže rovněž rozhodnout o zrušení Fondu s likvidací, jestliže
průměrná výše fondového kapitálu Fondu za posledních 6 měsíců nedosahuje částku odpovídající
alespoň 1. 250. 000 EUR nebo jestliže odňala Obhospodařovateli povolení k činnosti investiční
společnosti, nerozhodla-li současně o změně obhospodařovatele podle § 541 Zákona. V důsledku
tohoto 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.
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ZÁSADYHOSPODAŘENÍS MAJETKEM,INFORMACEO PODÍLU NAZISKU

8. 1

Účetní období
Viz Základní informace o Fondu.

8. 2

Členěnimajetku a dluhů Fondu

Protože Fond nevytváří podfondy, oddělujev souladu s ustanovením § 164 odst. l Zákona účetněa majetkově
majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění.
8. 3

Působnostke schválení účetní závěrkyFondu

Schválení účetní závěrky Fondu, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Fondu, náleží
do působnostivalnéhromadyFondu,a to za podmínek uvedenýchvestanováchFondu.Valnáhromadaschvaluje
výsledek hospodaření a rozhoduje o rozdělení zisku, resp. o úhradě ztráty samostatně pro investiční část Fondu
a neinvestiční část Fondu.
8. 4

Použití zisku a výplata podílu na zisku z neinvestiční činnosti

Informace o způsobu použití zisku z neinvestiční činnosti a údaje pro výplatu podílu na zisku z neinvestiční
činnosti jsou uvedeny ve stanovách Fondu.
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8. 5

Použití zisku a výplata podílu na zisku z investiční činnosti
Informace o způsobu použití zisku z investiční činnosti a údaje pro výplatu podílu na zisku z investiční činnosti
jsou uvedeny v investiční příloze Statutu.
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ÚDAJEO ZAKLADATELSKÝCHAKCIÍCH

9. 1

Parametry zakladatelských akcií

Druh

Kmenové akcie.

Forma akcií

Cenný papír na řad, tj. listina znějící najméno akcionáře,

Jmenovitá hodnota

Akcie bezjmenovité hodnoty (kusové).

Měna

CZK

ISIN

Není přidělen.

Nemohou být v souladu s úst § 159 odst. 2 Zákonapřijaty
k obchodování na evropském regulovanémtrhu ani na jiném
veřejném trhu.

Přijetí k obchodování nebo registrace na evropském

regulovanémtrhu nebo přijetí k obchodování v MOS
9. 2

Doklad vlastnického práva k zakladatelským akciím Fondu

Zakladatelské akcie v podobě listiny znějící na jméno akcionáře jsou v držení akcionářů Fondu, kteří zodpovídají
zajejich úschovu. Fondvede evidenci majitelů zakladatelskýchakcií v seznamu akcionářů.
V případě zakladatelských akcií v podobě zaknihovaného cenného papíru je seznam akcionářů nahrazen evidencí
zaknihovanýchcenných papírů. Samostatnou evidenci cenných papírů vede Administrátor. Zaknihovanécenné
papíry eviduje Administrátor na majetkových účtech vlastníků cenných papírů. S evidencí zakladatelských akcií
na majetkových účtech vlastníků cenných papírů nejsou spojeny žádnédalší náklady hrazené přímo ze strany
akcionáře Fondu.

Vlastnické právo k zakladatelským akciím Fondu se pak prokazuje u akcionářů - fyzických osob výpisem ze
seznamu akcionářů vedeného Fondem, resp. výpisem ze samostatné evidence a průkazem totožnosti,
u akcionářů - právnických osob výpisem ze seznamu akcionářů vedeného Fondem, resp. výpisem ze samostatné
evidence,výpisem z obchodního rejstříku akcionáře nestarším 3 měsíců a průkazemtotožnosti osobyoprávněné
za právnickou osobu jednat. V případě zmocněncevlastníka akcií je navíc třeba předložit plnou moc s úředně
ověřeným podpisem zmocnitele. Výpis ze seznamu akcionářů poskytne na základě písemné žádosti akcionáře
Fond.

9. 3

Popis práv spojených se zakladatelskými akciemi Fondu

Osoba, která upsala akcie,je oprávněnavykonávat akcionářská práva v rozsahu upsaných zakladatelských akcií
Fondu od okamžiku, kdy byly účinněupsány, tj. i když ještě nenastaly účinkyzvýšení zapisovanéhozákladního
kapitálu Fondu, nestanoví-li zákonjinak. Tím nejsou dotčena do té dobyvykonanáakcionářská práva.
Akcionáři Fondu se podílejí na majetku Fondu v poměru počtu jimi vlastněných zakladatelských akcií Fondu.
Se zakladatelskou akcií Fondujsou spojena zejm. následující práva:
a)
b)
c)
d)

podílet se v souladu s obecnězávaznýmiprávními předpisy, stanovami a Statutem na řízení Fondu;
na podíl na zisku Fondu bez zahrnutí zisku z investiční činnosti Fondu;
na likvidační zůstatekz neinvestiční činnosti Fondu při zánikuFondu;
na bezplatnéposkytnutí Statutu, poslední výroční zprávyFondu, pokud o ně akcionář požádá.

Dokumenty uvedené v písmenu d) se neuveřejňují, každému akcionáři, resp. upisovateli jsou k dispozici
prostřednictvím Klientského vstupu.
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Shorauvedeným přehledem nejsou dotčena případná další právavyplývající akcionáři Fonduz obecnězávazných
právních předpisů.
9. 4

Popis postupu při úpisu zakladatelských akcií Fondu
Úpiszakladatelských akcií Fondu probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, kterými je Fond jako

akciováspolečnostvázán,jakož i v souladu s dotčenými ustanoveními Zákonatýkajícími se úpisuzakladatelských
akcií Fond u.

9. 5

Označení místa úpisu a osob poskytující služby související s úpisem

Zakladatelskéakcie Fondu se upisují a služby související s úpisem se poskytují v sídle Administrátora na adrese

Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ186 00 (budova IBC), v pracovní dny od 10 do 16 hod, kontaktní osobou je Office
Manager.
9. 6

Popis postupu při zvyšování zapisovaného základního kapitálu Fondu

Zvyšování zapisovanéhozákladního kapitálu Fonduje možnépouze peněžitýmivklady.

Zakladatelskéakcie Fondujsou vydáványv Českérepublicev souladu s příslušnými obecnězávaznýmiprávními
předpisy.
Postup zvýšení zapisovaného základního kapitálu Fondu upravují jeho stanovy.
9. 7

Hromadná listina

Zakladatelské akcie v podobě listinných cenných papírů, které vlastní jeden akcionář, mohou být nahrazeny
hromadnou listinou. Akcionář Fondu má právo na základě své písemné žádosti doručené Administrátorovi žádat

o výměnu hromadné listiny nahrazující jím vlastněné zakladatelské akcie Fondu v podobě listinných cenných
papírů za jednotlivé zakladatelské akcie, resp. za jiné hromadné listiny.
9. 8

Informace o stanovách
Stanovy Fondu budou akcionáři na jeho žádost poskytnuty prostřednictvím Klientského vstupu.
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INFORMACE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH

10. 1

Obecné údaje o poplatcích, nákladech a úplatě spojené s činností Fondu

Celkové poplatky, nákladya úplaty třetím osobám budou vyčísleny jako souhrn obecných poplatků, nákladů a
úplattřetím osobám uvedenýchve Statutu,jakož i specifickýchpoplatků, nákladůa úplatuvedenýchv investiční
příloze Statutu.
Poplatky a náklady Fondu budou hrazeny z investiční části Fondu.
10. 2

Způsoburčení a výše úplaty Obhospodařovatele

ÚplataObhospodařovatele činí nejvýše 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých)ročně.
Konkrétní výše úplatyje stanovena smlouvou s Obhospodařovatelem. Nad rámecvýše uvedenéúplaty můžebýt
Obhospodařovateli dále hrazena úplata spojená s činnostmi uvedenými v odst. 10.6 Statutu a dále úplata ve
forměvýkonnostní odměnynebo specifickýchnákladůtříd uvedenýchv odst. 6.3 investiční přílohy Statutu.
10. 3

Způsob určení a výše úplaty Administrátora

ÚplataAdministrátoračiní nejvýše součet:
a) fixní úplatyve výši 1.200.000,- Kč(jeden milion dvěstětisíc korun českých) ročně a
b) variabilní úplatyve výši 0,036 % p.a. z hodnot aktiv Fondu přesahujících 3 mld. Kč.
Konkrétní výše úplaty je stanovena smlouvou s Administrátorem. Nad rámec výše uvedené úplaty může být
Administrátorovi dálehrazena úplataspojenás činnostmi uvedenýmiv odst. 10.6 Statutu.
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10. 4

Způsoburčení a výše úplaty Depozitáře

Úplata Depozitáře činí nejvýše 150.000,- Kč (jedno sto padesát tisíc korun českých) ročně. K úplatě bude
připočtena DPHv zákonnévýši.
Konkrétní výše úplatyje stanovena depozitářskou smlouvou.
10. 5

Způsob určení a výše úplaty Externích poskytovatelů služeb
Úplata Poskytovatele činí nejvýše 150. 000, - Kč (jedno sto padesát tisíc korun českých) ročně. K úplatě bude
připočtena DPH v zákonné výši.

10. 6

Ostatní náklady hrazenéz majetku Fondu
Fondu mohou dálevznikat níže uvedenénáklady.
.

daně;

.

poplatky za úschovu cenných papírů;

.

úplata za uložení a správu zahraničních cenných papírů a zaknihovanýchcenných papírů;

.

notářské, správní a soudní poplatky;

.

úrokyz přijatých úvěrůa zápůjček;
záporné kurzové rozdíly;
nabývací cena investičního aktiva;
poplatky a náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s pořízením a zcizením majetku;

nákladyna dluhovéfinancování;
bankovní poplatky;
úroky ze směnek použitých k zajištění závazků;
náklady na pojištění majetku;

nákladyna audit účetní závěrkya na vyhotovení daňovéhopřiznání;
náklady na daňové poradenství;

nákladyna právní služby;

10. 7

.

náklady na provize a poplatky při zprostředkování realizace obchodů s majetkem;

.

nákladyspojenése správou, opravami a zhodnocováním majetku, zejména nemovité povahy;

.

náklady na administrativu spojenou se správou majetku;

.
.
.

nákladyna případné další činnosti, kterésouvisejí s administrací Fondu, ale nejsou povinnějejí součástí;
nákladyna znaleckéa obdobnéocenění majetku a dluhů;
nákladyna přípravu účetních podkladů pro Administrátora;

.
.

mzdy a odměny orgánům Fondu;
ostatní náklady spojené s vlastnictvím a provozem nemovitostí;

.

náklady na získávání a vyhodnocování informací od osob, které mají zájem investovat do Fondu ve smyslu
úst. § 272 odst. l písm. i) bod 2. Zákona;

.

náklady na konání valných hromad Fondu;

.

další nákladyspojené s investičními příležitostmi, včetně přiměřených nákladů na nedokončenéinvestiční

.

příSežitosti;
náklady související s přijetím investičních akcií k obchodování na regulovaném trhu;

.

další účelněvynaloženénákladyv souvislosti s obhospodařováním a administrací Fondu.

Další informace k nákladům

Se skutečnou výší nákladů za předchozí Účetní období se může investor seznámit v sídle Administrátora a
současně prostřednictvím Klientského vstupu.
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11

DALŠÍÚDAJENEZBYTNÉK ZASVĚCENÉMUPOSOUZENÍINVESTICE

11. 1

Údajeo Statutu

Změny Statutu provádí Obhospodařovatel, pokud ze stanov Fondu nevyplývá nezbytnost souhlasu dalšího

orgánu.O provedenýchzměnáchStatutu informujeAdministrátorČNBv souladus úst.§ 457Zákona.O změnách
statutu Fond informuje také organizátora evropského regulovaného trhu, na němž jsou akcie Fondu přijaty
k obchodování.

Statut a jeho změny se neuveřejňují; každému akcionáři a investorovi, resp. upisovateli jsou k dispozici
prostřednictvím Klientskéhovstupu.
11. 2

Upozornění

Každému upisovateli akcií Fondu musí být před provedením investice do Fondu bezplatně poskytnut Statut
v aktuálním znění, jakož i údajedle úst. § 293 odst. l Zákona,resp. dle úst. § 241Zákona.
Stanovy Fondu nejsou součástí Statutu.
11. 3

Získání dokumentů

Informace budou poskytoványvšem akcionářům a investorům prostřednictvím Klientskéhovstupu v rozsahu:
.
.

údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu investiční části Fondu;
údaj o aktuální hodnotě investiční akcie;

.
.

údaj o počtu vydaných investičních akcií a o částkách, za které byly tyto investiční akcie vydány;
údaj o struktuře majetku investiční části Fondu k poslednímu dni příslušného období.

Výše uvedené aktuální údajejsou zpřístupněny ve lhůtě pro vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie Fondu
uvedenéve Statutu, resp. jeho investiční příloze.
Prostřednictvím Klientského vstupu jsou všem akcionářům a investorům poskytovány i další Zákonem
požadované informace, které nejsou uvedeny ve Statutu, tedy zejména, nikoliv však pouze, údaje dle úst. § 293
odst. l Zákona,resp. údajedle úst. § 241 Zákona,a to vždy bezzbytečnéhoodkladu.
Statut Fondu, resp. jeho investiční příloha, jsou zpřístupněny i potenciálním investorům do Fondu před
uskutečněním jejich investice do Fondu.

Vedle Statutu se uveřejňuje také sdělení klíčových informací. Sdělení klíčových informací se uveřejňuje na
internetové adrese pro uveřejňování informací dle Zákona či Statutu a údaje v něm uvedené musí být v souladu
s údaji obsaženými ve Statutu.

11. 4

Informaceo podmínkách, za kterých můžebýt rozhodnutoo likvidaci, resp. o přeměně Fondu
Ke zrušení Fondu může dojít na základě rozhodnutí valné hromady Fondu nebo v souladu se Zákonem, zejm. na
základěrozhodnutí soudu na návrh CNB nebo toho, kdo osvědčí právní zájem, nesplňuje-li Fond požadavky na
něj kladené Zákonem.
Fond může zaniknout také v důsledku přeměny za podmínky rozhodnutí valné hromady Fondu. Na zrušení Fondu

s likvidací sevztahují některázvláštní ustanovenfZákona.O záměruzrušení s likvidací nebo přeměny Fondu bude
každý investor informován bez zbytečného odkladu prostřednictvím Klientského vstupu. Postup zrušení či
přeměny Fonduje upraven Zákonema zvláštními právními předpisy.
11. 5

Informace o rozhodnémjazyku Statutu
Statut je vydán pouze v české jazykové verzi.

11. 6

Informace o hlavních právních důsledcích vztahujících se k investorovi Fondu v souvislosti s jeho investicí do Fondu
Investováním do Fondu je v souladu s úst. § 641 Zákona dána pravomoc českých soudů, případně i jiných českých
úřadů, přičemž vzniklýsmluvní vztah se řídí českým právem.
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Statut tímto v souladu s úst. § 5 odst. 3 Zákona vylučuje použití úst. § 1401, § 1415 odst. l a § 1432 až 1437
zákonač. 89/2012Sb., občanskýzákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro obhospodařování Fondu.
11. 7

Kontaktní informace
Kontakty Obhospodařovatele a Administrátora jsou uvedeny v Základních informacích o Fondu.

11. 8

Základní informace o daňovémrežimu

Daňovýrežim, který se vztahuje na Fond, držbu a převod akcií, se řídí Zákonemo daních z příjmů.
Zákon o daních z příjmů stanoví pro Fond sazbu daně 5 %, neboť je tzv. základním investičním fondem dle
úst. § 17b odst. l písm. a) Zákona o daních z příjmů.

Předmětem daněz příjmů fyzickýchnebo právnickýchosobjsou příjmy (výnosy) z prodeje akcií podle příslušných
ustanovení Zákonao daních z příjmů.
Režim zdanění příjmů nebo zisků akcionářů či investorů závisí na platných daňovýchpředpisech, které nemusí
být pro každéhoakcionáře či investora shodné.V případě nejistoty akcionáře či investora ohledně režimu jeho
zdanění se doporučujevyužít služeb daňovéhoporadce.
11. 9

Způsoba četnost uveřejňování zprávyo hospodaření Fondu
Zprávyo hospodaření Fondujsou akcionářůma investorům poskytoványnejménějednou ročněprostřednictvím
Klientského vstupu.

11. 10 Údajeo ČNB-orgánu dohledu

Orgánemdohleduje ČNB,kterou lzekontaktovatprostřednictvím kontaktních informací uvedenýchv Základních
informacích o Fondu.
11. 11 Upozorněni

ZápisFondu do seznamuvedenéhoČNBnení zárukounávratnostiinvestice nebovýkonnosti a nemůževyloučit
možnost porušení právních povinností či Statutu ze strany Fondu, Obhospodařovatele, Administrátora,
Depozitáře nebojiné osoby a nezaručuje, že případná škoda způsobenátakovým porušením bude uhrazena.
11. 12 Účinnost

Statut nabývá účinnostidnem vydání, až na ustanovení Statutu týkající se pověření jiného výkonem jednotlivé
činnosti zahrnující obhospodařování, resp. administraci Fondu, která nabývají účinnosti dnem následujícím po

dni doručení příslušného oznámení ČNB.

Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
AMISTAinvestiční společnost, a.s.
Mgr. Pavel Bareš
pověřený zmocněnec
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Investiční příloha statutu

Outuln^ in estičnífond s proměnném základním
kapitálem, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů

Účinnáode dne 17. 9. 2020

ZÁKLADNÍINFORMACE O INVESTIČNÍČÁSTIFONDU
/.

Přehled (uvedené informace poskytují ucelený přehled pouze v kontextu celého Statutu):

Část
Informace

Základní informa e

Definice

Investiční

přílohy
Investiční strategie a politika

Investiční horizont: 10 a více let.

Investiční horizont

Oceňovací období: kalendářní rok.

Oceňovací období

Poslední den Oceňovacího období, ke kterémuje
stanovována aktuální hodnota investičních akcií

Den ocenění

zpětněpro celé příslušné Oceňovací období.
Údaje o investičních akciích
Fondu

Lhůtapro stanovení a vyhlášení aktuální hodnoty
investičních akcií: zpravidla do 25. kalendářního
dne měsíce následujícího po Dni ocenění. V

případě, kdyse Den ocenění shoduje se dnem, ke
kterémuje sestavována účetní závěrka,se tato
lhůtastanovuje do konce čtvrtého měsíce
následujícího po Dni oceněni'.
Informace o poplatcích a
nákladech

//.

Ukazatel celkové nákladovosti:0,60 %

Lhůtapro stanovení
aktuální hodnotyCP

TER

Pro účely Investiční přílohy mají pojmy význam uvedenýve Statutu, není-li níže uvedenojinak:

Investiční příloha

Investiční příloha Statutu.
Statut Fondu,včetně Investiční přílohy, není-li výslovně uvedeno či nevyplývá-liz kontextu

Statut

něco jiného.

Fondový kapitáltřídy

Fondovýkapitál Investiíní části Fondu připadající na příslušnou třídu investičních akcií.

Finanční nástroje

Finanční nástroje vyjmenovanév příloze l oddílu C směrnice Evropskéhoparlamentu a
Rady 2004/39/ES

///.

Výkladové ustanovení:

Investiční příloha tvoří nedílnou součástStatutu. Obsahem Investiční přílohy jsou informacevztahující se k Investiční
části Fondu a/nebo k investičním akciím Fondu.

l

INVESTIČNÍSTRATEGIE A POLITIKA

A

ZPŮSOBINVESTOVÁNÍFONDU
Kdesev tétočástiInvestiční přílohy hovoří o nabývání, zcizováníčijinédispozicis majetkovými hodnotamiFondu,
rozumí se tím majetkovéhodnoty Investiční části Fondu, není-li níže výslovně uvedenojinak.

1. 1

Investiční cíl a strategie
Fondje oprávněninvestovat především do aktiv nemovité povahy, ať již majících formu věcí nemovitých, akcií,
podílů, resp. jiných forem účastí na nemovitostních a jiných obchodních společnostech, movitých věcí a jejich
souborůa doplňkovýchaktiv tvořených standardními nástroji kapitálovýcha finančních trhů.
Fond má v úmyslu investovat více než 51 % hodnoty svého investičního majetku do nemovitostí nebo

nemovitostních společností. Další podstatnou majetkovou hodnotou, do níž Fond může investovat, jsou akcie,

podíly a jiné formy účastí na právnických osobách (v projektových společnostech - zvláštních účelových
společnostech- SPV), kterépodnikají zejménav oblasti nemovitostí a realit. Vedlejšími majetkovými hodnotami
Fondu budou movité věci a investiční nástroje ve smyslu ustanovení § 3 odst. l ZPKT, např. investiční cenné
papíry, cennépapíry kolektivního investování či nástroje peněžního trhu.
1. 2

Druhy majetkových hodnot
1. 2, 1

Nemovité věci včetně'e"ich součástí a

říslušenství

Investicedo nemovitýchvěcí, včetnějejich součástí a příslušenství (tj. např. energetickýchsítí, oplocení,
zahradní úpravy, samostatně stojící kůlny a garáže apod.), souvisejících movitých věcí a případných
vyvolaných investic (inženýrskésítě apod.). Nemovitostní aktiva mají zejménapodobu:
.

pozemků určených k výstavběobjektů pro bydlení nebo komerčních objektů;

.

pozemků určených ke zhodnocení formou změny účelu užívání pozemku a následnému prodeji;

.

pozemků provozovanýchjako parkoviště;

.
.

pozemků určených k pronajímání třetím osobám pro obchodní aktivity;
rezidenčních projektů a domů;

.

průmyslovýchareálůpro výrobu a skladování;

.
.
.
.
.
.
.

budov pro zdravotnicKá zařízení;
budov pro vzdělání a školství a školicí střediska;
administrativních budov a center;
hotelových komplexů a jiných rekreačních objektů;
logistických parků;
multifunkčních center;
nemovitých i movitých energetických zařízení.

Do majetku investiční části Fondu lze nabýt nemovitost za účelem jejího provozování, je-li tato
nemovitost způsobilápři řádném hospodaření přinášet pravidelnýa dlouhodobývýnos, nebo za účelem
jejího dalšího prodeje, je-li tato nemovitost způsobilápřinést ze svého prodeje zisk.
Fond může do své investiční části též nabývat nemovitosti výstavbou nebo za účelem dalšího
zhodnocení nemovitostí v jeho majetku umožnit na takových nemovitostech výstavbu. Výstavba

samotnáje vždy realizovánana účetinvestiční části Fondu třetí osobou k takovéčinnosti oprávněnou.
Při výběruvhodných nemovitostí nabývanýchdo majetku investiční části Fondu se zohledňujezejména

poloha nabývaných nemovitostí v oblastech Českérepubliky, kde lze důvodně předpokládat, že v
krátkodobém nebo střednědobém horizontu dojde k pozitivnímu cenovému vývoji.

1. 2.2

Akcie

odíl

řeš . "iné form účasti na s olečnostech vlastnících nemovité věci tzv. nemovitostní

s olečnost"
Tyto společnosti mohou mít také charakter dočasných účelových společností zřizovaných za účelem
možnosti získání bankovního nebo mimobankovního financování a diverzifikace rizik.
1. 2. 3

Akcie odí!

.

res. 'inéform účasti na s olečnostech které se záměru'!'na:

výrobu elektrické energie či tepla zejména z obnovitelných zdrojů, či za pomoci kogenerace
(společná výroba elektrické energie a tepla) apod.;

.
.

poskytování zápůjčekfyzickým a právnickýmosobám;
správu nemovitostí a poskytování souvisejících služeb;

.
.

provozování realitní činnosti;
provádění stavební činnosti;

.

vlastnění akcií, podílů, resp.jinýchforem účastí na nemovitostních společnostech nebo obchodních
společnostech zaměřených na výše uvedenéoblasti.

Pořizovány budou především akcie, podíly resp. jiné formy účastí v takových společnostech, kde lze v
budoucnosti očekávatnadprůměrnézhodnocení investice.

Při investování do akcií, podílů resp. jiných forem účastí v obchodních společnostech bude Fond
zohledňovat zejména jejich ekonomickou výhodnost, při současném respektování pravidel obezřetnosti
a pravidel pro omezování rizik.
1. 2. 4

Ma"etek nab ť

ři uskutečňování

recesu

řemen

obchodních s oiečností

Fond, má možnost uskutečnit:
.

proces přeměny podle zvláštního právního předpisu, v níž budou Fond a obchodní společnost dle
odst. 1. 2. 2 a 1. 2. 3 Statutu zúčastněnými společnostmi, a to v souladu s příslušnými zvláštními

právními předpisy;
.

převzetí jmění obchodní společnosti dle odst. 1. 2. 2 a 1. 2. 3 Statutu, kdy účast Fondu může

přesahovat 90% podíl na základním kapitáluspolečnosti. Za předpokladu, žev majetku Fondu bude
účast v takovéto společnosti představující alespoň 90% podíl na základním kapitálu, pak na základě
rozhodnutí valné hromady Fondu může dojít k jejímu zrušení a k převodu jmění do majetku Fondu.
1.2. 5

Movitévěci

Fond může nabývat movité věci, které jsou účelově spojeny s nemovitostmi nebo ostatními aktivy
Fondu 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 nebostrojní zařízení, kterétvoří s nemovitostí logickýcelek apod.
Fond můžedo své investiční části dáletaké nabývat movitévěci, které nejsou spojenés nemovitostmi
nebo ostatními aktivy za předpokladu, že povaha těchto movitých věcí zcela zjevněnenarušujecelkový
investiční profil Fondu a není-li vyloučena, resp. vážně ohrožena jejich likvidita.
1. 2. 6

Posk ování úvěrů a za ů"ček nab'váníúvěrov'ch

ohledávek

Poskytování úvěrů a zápůjček Fondem je možné za předpokladu, že budou pro Fond ekonomicky
výhodné.
Fond může nabývat do svého majetku úvěrové pohledávky za předpokladu, že budou pro Fond
ekonomicky výhodné, tj. jejichž dlouhodobá výnosnost bude přesahovat náklady na jejich pořízení.
Nabývané pohledávky mohou být nejen před splatností, ale i po splatnosti, a to bez ohledu na

skutečnost, zdasídlo (resp. bydliště)dlužníka je umístěno v Českérepublice či v zahraničí. Fond může
své existující i případné budoucí pohledávkyzatížit zástavním právem třetí osoby, a to za předpokladu
zachování celkové ekonomické výhodnosti takové operace a nikoli ve zjevném rozporu s běžnou
obchodní praxí v místě a čase obvyklou.
1.2. 7

Pohledávk z obchodního st ku

Fond může nabývat do svého majetku pohledávky z obchodního styku za předpokladu, že budou pro
Fond ekonomicky výhodné, tj. jejichž dlouhodobá výnosnost bude přesahovat náklady na jejich pořízení.

Pohledávkybudou zpravidla nabýványza cenu nižší, než činí jejich jmenovitá hodnota, a to přiměřeně
k riziku jejich vymožení. Fond může nabývat do svého majetku pohledávky nejen po splatnosti, ale i před

splatností, a to bez ohledu na skutečnost, zda sídlo (resp. bydliště) dlužníka je umístěno v České
republice či v zahraničí. Fond může své existující i případné budoucí pohledávky zatížit zástavním
právem třetí osoby, a to za předpokladu zachování celkové ekonomickévýhodnosti takové operace a
nikoli ve zjevném rozporu s běžnouobchodní praxí v místě a časeobvyklou.
1, 2. 8

Do Inkové aktiva

Fond můžeinvestovat do následujících složek doplňkovýchaktiv:
.

dluhopisy resp. obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, vydávané státy
nebo obchodními společnostmi;

.
.

tuzemské akcie, tj. vydané emitentem se sídlem umístěným na území Českérepubliky;
zahraniční akcie,tj. vydanéemitentem sesídlem umístěným mimo území Českérepubliky;

.

cennépapíry investičních fondů;

.

nástroje peněžního trhu.

1. 2.9

Likvidní aktiva

Likvidní část majetku Fondu může být investována krátkodobě zejména do:
.

vkladů, se kterými je možno volně nakládat, anebo termínovaných vkladů se lhůtou splatnosti

nejdélejeden rok, pokud se jedná o vklady u bank, poboček zahraničních bank nebo zahraničních
bank, jež dodržují pravidla obezřetnosti podle práva Evropských společenství nebo pravidla, která

ČNBpovažujeza rovnocenná;
.
.

cenných papírů vydanýchfondy kolektivního investování;
státních pokladničních poukázeka obdobnýchzahraničních cenných papírů;

.

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 regulovanýchtrhů ČNB;poukázekČNBa obdobnýchzahraničních
cenných papírů.
1. 3

Benchmark & index

Fond nesleduje žádnýindex či benchmark ani nekopíruje žádny index.
1. 4

Podrobnější informace o koncentraci způsobu investováni - odvětví, stát, region, resp. určitý druh aktiv

Většina investic Fondu bude realizována v CZK. Účastiv kapitálových společnostech se budou týkat převážně

obchodních společností zřízených a existujících podle práva Českérepubliky, případně Slovenské republiky,
případně jiných evropských států.

Vzhledemke koncentraci investiční strategietak,jakje vymezenavýše, můžetakovéinvestování přinášet zvýšené
riziko, a to i přesto, že Fond investuje v souladu s principy stanovenými Statutem a právními předpisy a že
jednotlivá rizika spojená s uvedenými investicemi jsou uvedena v rizikovém profilu Fondu.
1.5

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

1. 6

Možnosti využití přijatého úvěru nebo zápůjčky nebo daru

Na účet Fondu mohou být uzavírány smlouvy o přijetí úvěru nebo zápůjčky. Fond může rovněž přijímat dary,
které mají povahu majetkových hodnot, do kterých Fond investuje, či případně majetkových hodnot, které
majetkovéhodnoty, do kterých Fond investuje, zhodnotí.
V souvislosti s přijetím úvěru či zápůjčkyje možnéposkytnout věřiteli zajištění s ohledem na běžnoutržní praxi
v místě a čase nikoli zjevně nepřiměřené (za zcela zjevně nepřiměřené však nelze bez daišího vyhodnocení

konkrétních okolností případu považovat situaci, kdy nominální hodnota zajištění přesahuje nominální hodnotu
přijatého úvěru či zápůjčky). V takovém případě může Fond podstupovat různá dílčí smluvní omezení, vždy však

pouze za podmínky celkové ekonomickévýhodnosti takové transakce pro Fond. K zajištění přijatého úvěru či
zápůjčkyje Fond oprávněn v souladu s příslušnými ustanoveními Statutu mj. zastavovat aktuálně vlastnící
i budoucí věci movité i nemovité a pohledávky Fondu, vydávat směnky na účet Fondu, poskytovat ručení (to pak

i v případě úvěruči zápůjčkyposkytnutéhotřetí osoběpři přiměřeném dodržení dotčených ustanovení Statutu),
vinkulovat pojištění majetku Fondu.
1. 7

Možnosti k poskytnutí úvěru, zápůjčky, daru a zajištění, resp. úhrady dluhu nesouvisející s obhospodařováním
Z majetku Fondu mohou být poskytovány zápůjčky nebo úvěry, resp. nabývány úvěrové pohledávky dle odst. l.

2. 5. Investiční přílohy jakékolivfyzickéči právnickéosoběza podmínek obvyklých v běžnémobchodním styku.
Pokudje úvěrnebo zápůjčkaposkytovánaobchodním společnostem, jejichž podíly v rozsahu umožňujícím jejich
ovládání jsou v majetku Fondu, nemusí Fond požadovat po této jím ovládané obchodní společnosti zajištění
takového úvěru nebo zápůjčkyprávě s ohledem na existenci vzájemnéhovztahu ovládající a ovládané osoby
umožňující Fondu výkon rozhodujícího vlivu na řízení dotčenéobchodní společnosti a její kontrolu. Poskytování

úvěrů nebo zápůjčekjiným subjektům je možné pouze s odpovídajícím zajištěním zaručujícím řádné splacení
zápůjčky.

Fond může poskytovat dary třetím osobám tj. poskytovat peněžité, movité (např. inženýrskésítě) i nemovité
dary, a to orgánům územní samosprávy, jim podřízeným subjektům, subjektům zajišťujícím provoz
infrastrukturních staveb a soustav a humanitárním, charitativním, sportovním a obdobnýmveřejně prospěšným
organizacím, a to zejména nikoliv všakvýlučně v souvislosti s pořízením, udržením či zlepšením stavu nemovitého
majetku obdarovaného, v souvislosti se zajištěním vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury,
školství obdarovaného, v souvislosti s podporou a ochranou dětí a mládeže a jejich zdraví, ochranou zvířat nebo
v souvislosti se sociálními, zdravotnickými, ekologickými, humanitárními, charitativními, tělovýchovnými a
sportovní účely a potřebami obdarovaného.

Zajištění lze poskytnout a úhradudluhu nesouvisející s obhospodařováním Fondu lze provést pouzeza podmínek
uvedených v odst. 1. 12 Investiční přílohy.
1. 8

Možnosti prodeje majetkových hodnot nenacházejících se v majetku Fondu

V rámci obhospodařování majetku Fondu nebudou prováděnyprodeje takových majetkových hodnot, které se
v majetku Fondu nenacházejí.
1. 9

Vymezení technika nástrojůpoužívaných k obhospodařování majetku Fondua jejich limity
Obhospodařovatel

může při obhospodařování

majetku Fondu používat finanční deriváty, a to zpravidla

v souvislosti se zajištěním proti úrokovým nebo měnovým rizikům (např. forward, swap). Obchodys finančními
derivátyse budou uskutečňovatzpravidla na měnovýchtrzích. Fond můžepoužívat řepo obchody.
V případě použití finančních derivátů nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném nebo obdobném

trhu uvedeném na seznamu ČNB nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem
v členském státě EU musí být finanční derivát sjednán s přípustnou protistranou, jíž je banka, spořitelní nebo
úvěrové družstvo, obchodník s cennými papíry (dodržující kapitálovou přiměřenost dle ZPKT a oprávněný
obchodovat s investičními nástroji na vlastní účet), pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost, penzijní
společnost, samosprávnýinvestiční fond, zahraniční osoba se srovnatelným povolením k činnosti, která podléhá
orgánudohledu státu, ve kterém má protistrana sídlo (dálejen "Přípustná protistrana").
Fond můžeprovádětřepo obchodys využitím svého majetku pouzetehdy:
.
.

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

V souvislosti s používáním řepo obchodů a finančních derivátů je Obhospodařovatel oprávněn poskytovat
z majetku Fondu odpovídající zajištění.

6

INVESTIČNÍLIMIV/

1. 10

Investiční limity

Fond dodržuje při své činnosti limity stanovené obecně závaznými právními předpisy a investiční a další limity
stanovené Statutem.

Majetkem Fondu se pro účely výpočtu investičních limitů, limitů u celkové expozice a jiných limitů rozumí aktiva
Investiční části Fondu.
1. 10. 1

Limit

re max. v'si investice do 'edné nemovitosti vč. "e'ích součástí a

Investiční říloh
Výše limitu: max. 50 % hodnoty majetku Fondu

Výpočet:hodnotajednénemovitosti/majetek Fondu
Výjimka z plnění limitu: 36 měsíců od vzniku Fondu

říslušenství

dle odst. 1. 2.1

1. 10.2

Limit ro max. v 'si investic do "ednénemovitostní s olečnosti dle odst. 1. 2. 2 Investiční říloh
Výše limitu: max. 50 % hodnoty majetku Fondu

Výpočet: hodnota investic dojedná nemovitostníspolečnosti/hodnota majetku Fondu
Výjimka z plnění limitu: 36 měsíců od vzniku Fondu
1. 10.3

Limit ro max. v'si investic do akcií
1. 2. 3 Investiční

odílů a "in 'ch forem účastí na 'edné oběh. s olečnosti dle odst.

říloh

Výše limitu: max. 50 % hodnoty majetku Fondu

Výpočet:hodnota investic do účastí najednéobch. společnostech/majetek Fondu
Výjimka z plnění limitu: žádná
1. 10.4

Limit ro max. v'si investic do moviťch věcí dle odst. 1. 2. 5 Investiční říloh
Výše limitu: max. 35 % hodnoty majetku Fondu

Výpočet: hodnota investic do movitých věcí/majetek Fondu
Výjimka z plnění limitu: žádná
1. 10.5

Limit romax. v'ši osk nuťch úvěrůdle odst. 1. 2. 6 Investiční říloh
Výše limitu: max. 49 % hodnoty majetku Fondu

Výpočet:hodnota všech poskytnutých úvěrů/majetekFondu
Výjimka z plnění limitu: žádná
1. 10. 6

Limit ro max. 'si osk nuťch úvěrů témuž dlužníkovi dle odst. 1. 2. 6 Investiční

říloh

Výšelimitu: max. 35 % hodnoty majetku Fondu
Výpočet: hodnota poskytnutých úvěrůtémuž dlužníkovi/majetek Fondu
Výjimka z plnění limitu: žádná
1. 10.7

Limit ro max. v'si investic do ohledávekdle odst. 1. 2. 7 Investiční říloh

Výšelimitu: max. 35 % hodnoty majetku Fondu
Výpočet:hodnota investic do pohledávek/majetek Fondu
Výjimka z plnění limitu: žádná
1. 10.8

Limit romax. v'si investic do do Inko'ch aktiv odst. 1.2. 8 Investiční říloh

Výšelimitu: max. 20 % hodnoty majetku Fondu
Výpočet:hodnota investic do doplňkovýchaktiv/majetek Fondu
Výjimka z plnění limitu: žádná
1. 10. 9

Limit ro minimální v'si likvidního ma'etku dle odst. 1. 2. 9 Investiční

říloh

Výše limitu: min. 500. 000, - Kč

Výpočet:likvidní majetek/majetek Fondu
Výjimka z plnění limitu: žádná
1. 10. 10 Limit ro maximální 'si likvidního ma"etku dle odst. 1,2.9 Investiční říloh

Výše limitu: max. 50 % hodnoty majetku Fondu (v ojedinělých případech, typicky po upsání vysokého
počtu investičních akcií nebo po prodeji významného aktiva z majetku Fondu, může podíl likvidního
majetku dosahovatvyšších hodnot, a to však pouze po nezbytnědlouhou dobu)
Výpočet:likvidní majetek/majetek Fondu

Výjimka z plnění limitu: 24 měsíců od vzniku Fondu
1. 10. 11 Limit ro maximální v'si ři'a 'ch úvěrůa za ů"čekdle odst. 1.6 Investiční říloh

Výšelimitu: max. 300% fondovéhokapitálu
Výpočet:suma přijatých úvěrůa zápůjček/fondovýkapitál Fondu
Výjimka z plnění limitu: žádná
1. 10. 12 Limit ro zaústění závazkůtřetích osob dle odst. 1, 12 Investiční říloh
Výše limitu: max. 35 % hodnoty majetku Fondu

Výpočet:hodnota zajištěnýchzávazků/majetekFondu
Výjimka z plnění limitu: žádná
1. 10. 13 Limit ro maximální celkovou ex ozici Fondu dle odst. 1. 16 Investiční říloh

Výšelimitu: max. 600 % fondovéhokapitálu Fondu
Výpočet: celková expozice Fondu vypočítaná standardní závazkovou metodou/fondový kapitál Fondu

Výjimka z plnění limitu: žádná

C

INVESTOVÁNÍA TECHNIKY K OBHOSPODAŘOVÁNÍ

1. 11

Podrobná pravidla pro nakládání s majetkem Fondu
V rámci obhospodařování majetku Fondu jsou činěny zejména následující kroky:

a) pořizování aktiv do majetku Fondu dle odst. 1. 2 Investiční přílohy (ať již koupí nebo výstavbou). V případě
výstavby budou finanční prostředky Fondu uvolňovány v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy
o výstavbě postupně dle skutečně provedených prací;
b) prodej a pronájem aktiv dle odst. 1. 2 Investiční přílohy;
c) rozdělování budov na jednotky na základě prohlášení vlastníka budovy podle přísl. zákona;

d) prodej a pronájemjednotek vzniklých dle předchozího bodu;
e)

pořizování akcií, podílů, resp. jiných forem účastí na společnostech a následné přebírání jejich jmění do
rozvahy Fondu;

f) pořizování nemovitostí do majetku Fondu za účelemjejich zhodnocení, dalšího prodeje a pronájmu;
g) v souvislosti s činnostmi podle písm. d) výšea písm. f) výše mohou být na účetFondu k budovám,jednotkám,
rozestavěným budovám a rozestavěným jednotkám v majetku Fondu uzavírány zástavní smlouvy k zajištění

úvěrůbudoucích kupujících na financování koupětěchto budova jednotek podle kupních smluv nebo smluv
o budoucích kupních smlouvách.
1. 12

Pravidla pro použití majetku Fondu k zajištění závazku třetí osoby nebo k úhradě dluhu, který nesouvisíš investiční
činností Fondu

Majetek Fondu může být využit k zajištění závazku třetí osoby pouze při zachování celkové ekonomické

výhodnosti takové operace pro Fond. Na účet Investiční části Fondu nesmí být uhrazen dluh, který nesouvisí
s investiční činností Fondu.

1. 13

Podmínky, za kterých lze aktivum v majetku Fondu zatížit věcným či užívacím právem třetí osoby

Aktiva zatížená věcným právem, služebností, zástavním právem, resp. užívacími právy třetích osob mohou být
nabývánado majetku Fondu pouze při zachování ekonomickévýhodnosti takové operace pro Fond (tedy např.
je-li cena pořízení odpovídající existenci konkrétního věcnéhopráva apod.). Stejnětak i v případě již stávajícího
aktiva v majetku Fondu je možnéjeho zatížení věcnými a jinými právy třetích osob pouze při zachování shora
uvedených pravidel. Právatřetích osobvšak mohou vznikati zezákona,rozhodnutím soudu či správního orgánu.
Stejné podmínky obezřetnosti při pořizování aktiv do majetku Fondu platí i pro nabývání podílů v obchodních
společnostech, jejichž podíly či akcie jsou předmětem zástavy nebo jiných práv třetích osob.

1. 14

Využití pákového efektu

Fond využívá při provádění investic pákový efekt v souladu s odst. 1. 6 a 1. 9 Investiční přílohy.
1. 15

Možnost poskytnutí finančního nástroje z majetku Fondu

Fond můžeposkytovatfinanční nástrojeve svémmajetku jakofinanční kolaterál nebosrovnatelnézajištění podle
práva cizího státu, a to v souvislosti s prováděním obchodůuvedenýchv odst. 1.9 Investiční přílohy.
1, 16

Pravidla pro výpočet celkové expozice Fondu
Celková expozice Fondu se vypočítává standardní závazkovou metodou.

D

DALŠÍ INFORMACE V SOUVISLOSTIS INVESTICÍ

1. 17

Vymezení okruhu investorů, pro které je Fond určen
Investiční akcie Fondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory ve smyslu ustanovení § 272
Zákona.

1. 18

Charakteristika typického investora

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

Zkušenosti s investováním: dlouhodobé, zejména s různými typy investičních nástrojů.

2

RIZIKOVÝPROFIL- SPECIFICKÁRIZIKA
Kde se níže hovoří o majetku či aktivech Fondu v souvislosti s riziky spojenými investováním, rozumí se tím
majetek či aktiva Investiční části Fondu, není-li níže výslovně uvedenojinak.

2. 1

Popis všech podstatných rizik

V návaznosti na či. 7 Statutu se tímto doplňují podstatná obecná rizika o podstatná specifická rizika spojená
s investováním do Fondu, zejm. ve vztahu ke konkrétní investiční strategii a aktivům:
2. 1. 1

Riziko s o'ené s investicemi do nemovitostí

řeš . nemovitostních s olečností

V případě investic do nemovitostí, na kterých váznou zástavní nebo jiná práva třetích osob, existuje
rizikoomezenélikviditytakových nemovitostí, dáleexistuje riziko nedostatečnéinfrastruktury potřebné
k využívání nemovitosti a riziko vyplývající z oceňování nemovitostí. Nabývá-liobchodní společnost, na
níž má Fond podíl, do svého majetku stavby výstavbou, existuje riziko jejich vadného příp. pozdního
zhotovení, v důsledku čehož můžeobchodní společnosti vzniknout škoda. Vzhledem k povaze majetku
existuje rovněž riziko zničení takového aktiva, ať již v důsledkujednání třetí osoby či v důsledkuvyšší
moci.

2. 1. 2

Riziko s o"enés investicemi do moviťch věd

Věcimovité mohou být postiženyvadami, a to např. vadami skrytými nebovadami, kterévyvstanou až
po delším časovémobdobí. V případě vady věci movité, kteráje součástí souboru generující pravidelný
či nepravidelnývýnos, může dojít k narušení výkonnosti celého souboru věcí movitých. Toto riziko lze
snížit smluvní odpovědností zavadya 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 specifické věci movité, mohou být stížená jak faktickými tak právními

vadami, ať již v podobě věcného poškození, 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 takovéhoaktiva.

2. 1.3

Riziko s o"enés investicemi do akcií

odílů řeš . "in'ch forem účastí v obchodních s olečnostech

Obchodní společnosti, na kterých má Fond 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.
Poskytování zápůjček - existuje zde riziko právních vad (o existenci zápůjčky či jejího zajištění) a riziko

vypořádání (na dlužníka může být prohlášen úpadek)z těchto důvodůmůže hodnota nabytého podílu
kolísat a snižovat hodnotu majetku Fondu.

Výroba elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů energie či za pomoci kogenerace- obecněje
rizikovost investic do výroby elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů energie poměrně nízká.

Je nižší než u investic do akcií, ale vyšší než u investic do dluhopisů.Mezi klíčová rizikavšeobecněv této
oblasti patří riziko technologické, riziko implementace projektu a dále také riziko přírodní. Všechna tato

rizika představují zejména možnou nefunkčnost technologie, resp. nedosažení očekávaných
technických parametrů, v jejichž důsledku bude zařízení provozováno neefektivně a při vyšších než
očekávaných nákladech.
.

Specifikum nestability státní energetické politiky

Riziko nestabilitystátní energeticképolitiky můženegativněovlivnit hodnotu majetku Fondu.
.

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 dobědostupnéa prověřené ve světě
desítky i více let.
.

Specifikum provozního rizika zdrojů k výrobě elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů

Toto rizikoje spojené pouze s přírodními vlivy a není ovlivnitelné. Pro takovéto zdroje platí, že mohou
oscilovat meziroční průměrné hodnoty větru, slunečního svitu či jiných neovlivnitelných přírodních

vlivů. Z dlouhodobéhohlediska 15-20 let se tyto oscilacevyrovnají a dochází tak k minimalizacitohoto
rizika.

2. 1.4

Riziko stavebních vad
Hodnota majetku Fondu se může snížit v důsledku stavebních vad nemovitostí nabytých do majetku
Fondu.

2. 1. 5

Riziko rávníchvad

Hodnota majetku ve Fondu se může snížit v důsledku právních vad nemovitostí nabytých do majetku
Fondu,tedy například v důsledkuexistencezástavního právatřetí osoby, věcnéhobřemene, nájemního
vztahu, resp. předkupního práva.
2. 1.6

Rizikos o'ené s investicemi do ohledávek

Investice do pohledávekjsou založeny na odhadu průměrnévýnosnosti nabývanýchpohledávek, vždy
však posuzovaném v určitém časovém a hodnotovém intervalu. Výnosnost konkrétní pohledávky proto
nelze individualizovat. Předpokladem průměrnéhovýnosu je tak nejen vyšší individuální výnosnost
určitépohledávky, nýbržsoučasněi v jiných případech výnosnost nižší.
Pohledávky jsou zpravidla nabývány za cenu nižší, než činí jejich jmenovitá hodnota, a to přiměřeně
k riziku jejich vymožení. Investice do pohledávek a zápůjčekje tak nezbytné vnímat současně i z pohledu

dalších shorazmíněných rizik, a to zejménarizika právních vad (o existenci pohledávkyčijejího zajištění
často probíhá spor) a rizika vypořádání (na dlužníka může být prohlášen úpadek).
2. 1.7

Riziko s o"ené osk továním úvěrůa za ů"ček

S ohledem na možnost Fondu poskytovat ze svého majetku úvěrya zápůjčkyhrozí riziko, že dlužník
nedodrží svůj závazeka nesplatí poskytnutý úvěrči zápůjčkuvčasvčetněnaběhléhopříslušenství. Riziko
je řízeno prověřováním bonity budoucího dlužníka a využíváním zajišťovacích nástrojů(směnka,zástava
cenných papírů, nemovitostí apod.).
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2. 1.8

Riziko v

l 'va'ící z in erence třetí osob

osk tu'ící úvěrči za ů"čku

Bez ohledu na skutečnost, že Fond postupuje v souladu s pravidly pro přijímání úvěrů a zápůjček
stanovených ve Statutu a statutu Fondu, nelze zcela vyloučit riziko nepřípustného zásahu této osoby,

resp. zásahu nepřiměřeného rozsahu či povahy do majetkové sféry Fondu, a to i za předpokladu, že
Fond neporuší žádné vzájemné smluvní či zákonné ujednání.
2. 1.9

Riziko nestáléhodnot investičních akcií Fondu
V důsledku skladby majetku Fondu a způsobu jeho obhospodařování může být hodnota investičních

akcií Fondu nestálá.Jednotlivá aktiva pořizovaná do majetku Fondu podléhají vždy tržním a úvěrovým
rizikům a určité míře volatility (kolísavosti) trhů. Výše uvedené faktory mohou mít vliv na nestálost
aktuální hodnoty investičních akcií Fondu.
2. 1. 10

Úrokovériziko

Fond může přijímat a poskytovat úvěry a zápůjčky, přičemž úroková sazba u těchto úvěrůa zápůjček
může být stanovena s pohyblivou úrokovou sazbou. Fond tak může být vystaven kurzovému riziku.

S poklesem úrokovýchsazebtak hrozí, že úrokovévýnosyz poskytnutéhoúvěruči zápůjčkybudou nižší,
než bylo původněočekáváno,a naopakúrokovénákladyspojenés přijatými úvěrya zápůjčkamibudou
vyšší, než bylo původněkalkuiováno.
2. 1. 11

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 Fondu
napříč různýmiodvětvími můžepřinášet výnosovýpotenciálv období růstu,alestejnětak můžehodnota
cenných papírů vydávaných Fondem zaměřeným na úzce vymezené odvětví významně klesat v období
recese či krize tohoto odvětví.
2. 1. 12

Riziko v

1'va'ícízdovolenéhonedodržovánf investičních limitů v rvním období o vzniku Fondu

Vzhledem k tomu, že Fond po svém vzniku nedrží aktiva předpokládaná Statutem, můžeFond v prvním
období po svémvzniku dočasněnedodržovatstanovenéinvestiční limity.
V tomto prvním období tak může opakovaně nastat situace, kdy skladba portfolia Fondu nebude
odpovídat nastaveným investičním limitům, které bude Fond následnědodržovat, a to včetněneplnění
limitů u hlavních aktiv, když plnění jednotlivých investičních limitů bude záležetna rychlosti a složitosti
procesu investic do jednotlivých druhů aktiv, jakož i akvizičního potenciálu jednotlivých aktiv.

V souvislosti s výše uvedeným tak v prvním období existence Fondu hrozí zvýšenériziko nedostatečné
diverzifikaceaktiv nabývanýchdo majetku Fondua s ním spojenádalší rizika(rizikotržní, riziko likvidity,
riziko provozní apod.). Tato rizikajsou pak relativizovánave Statutu uvedeným investičním horizontem,
který přesahuje prvotní období existence Fondu, a který by měli investoři do Fondu před uskutečněním
investice vždy zvážit.

V případě nedodržení stanovených investičních limitů na konci prvního období existence Fondu hrozí
dále riziko nutnosti změny investiční politiky Fondu a úpravy portfolia (např. prodejem některých aktiv)
tak, abyinvestiční politika Fondu odpovídala stanoveným investičním limitům a portfoliu aktiv nabytých
v průběhuprvního období existence Fondu.Toto rizikoje ze strany Fondu řízeno a snižovánopřípravou
prvotního obchodního plánu před započetím nabývání aktiv do Fondu (včetně uvedení konkrétních
potenciálních akvizičních cílů), jehoždodržením by mělodojít k naplněnívšech stanovenýchinvestičních
limitů.
2. 2

Syntetický ukazatel rizikového profilu Fondu
Vzhledem k tomu, že institut syntetického ukazatele nenís ohledem na povahu aktiv, která majítvořit převážnou

částmajetku Fonduvhodným nástrojem popisu vztahu rizikaa výnosu, není ve Statutu obsažena jeho klasifikace
není stanovována.
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3

HISTORICKÁVÝKONNOST

3. l

Grafické znázornění historické výkonnosti
Výpočet historické výkonnosti vychází do 31. 5. 2017 z hodnoty fondového kapitálu Fondu a od l. 6. 2017

z hodnotyfondovéhokapitálu Investiční části Fondu.
Údajeo historickévýkonnosti Fondujsou poskytoványvšem investorům prostřednictvím Klientskéhovstupu.

Vývoj kurzu Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.
- investiční akcie
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ZÁSADYHOSPODAŘENÍS MAJETKEMINVESTIČNÍČÁSTIFONDU,INFORMACEO PODÍLU NAZISKU

4. 1

Účetní období

Viz Základní informace o Fondu.
4. 2

Působnost ke schválení účetní závěrky Investiční části Fondu
Schválení účetní závěrky Investiční části Fondu náleží do působnosti valné hromady Fondu.

4. 3

Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů
Finanční nástroje se oceňují reálnou hodnotou ke Dni ocenění vždy. Ostatní majetek a závazky se pak oceňují ke

Dni ocenění reálnou hodnotou jen, uplynulo-li by od jejich posledního ocenění reálnou hodnotou
k předpokládanému dalšímu Dni ocenění více než 12 měsíců, nebo shoduje-li se Den ocenění se dnem, ke
kterému je sestavována účetní závěrka.
Majetek a dluhy z investiční činnosti Fondu, které se ke Dni ocenění oceňují reálnou hodnotou, se ke dni ocenění

ocení podle mezinárodních účetních standardůs tím, že:
a)

pro určení hodnoty dále neuvedených majetků a zavážu se použije znalecký posudek, nebo ocenění

kvalifikovaným odhadem provedeným v souladu s mezinárodním účetním standardem, který zajistí
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přiměřené přiblížení se tržní hodnotě; pro následné změny tržní situace v rozsahu +/-15% se takto zjištěná

hodnota považuje nadále za reálnou hodnotu, to neplatí je-li Den ocenění dnem, ke kterému se sestavuje
účetní závěrka, nebo uplynulo-li od posledního ocenění reálnou hodnotou více než 12 měsíců;
b) pro určení hodnoty dluhových nástrojů a derivátů neobchodovaných na regulovaném trhu se použije metoda
zohledňující vývoj tržních dat, nejméně jednou ročně pak i bonitu dlužníka;

c) za reálnou hodnotu pohledáveka závazkůvůči nespojeným osobám a se zbytkovou splatností do l roku se
považuje jejich nominální hodnota zahrnující všechny přírůstky a úbytky, včetně naběhlého příslušenství

Při přepočtu hodnotyaktivvedenýchv cizí měněse použije kurz devizovéhotrhu vyhlášenýČNBa platnýv den,
ke kterému se přepočet provádí.
V odůvodněných případech (např. v případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu investičních aktiv v majetku

Fondu) můžeAdministrátorprovést i mimořádné ocenění a stanovení aktuální hodnoty investičních akcií.
4. 4

Způsob použiti zisku Investiční části Fondu

Hospodářskývýsledek Investiční části Fonduvznikájako rozdíl mezi výnosy z majetku z investiční činnosti Fondu
a náklady na zajištění činnosti investiční činnosti Fondu.
Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Investiční části Fondu náleží do působnosti valné
hromady Fondu.

Výnosyz majetku v Investiční částiFondu se použijí ke krytí nákladů,nestanoví-li obecnězávaznéprávní předpisy
nebo tento Statut jinak. Pokud hospodaření Investiční části Fondu za Účetní obdobískončí ziskem, může být tento

zisk použit (i) k výplatě podílu na zisku nebo (ii) k investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku Investiční
části Fondu. Pokud hospodaření Investiční části Fondu za Účetní období skončí ztrátou, bude tato ztráta hrazena
ze zdrojů Investiční části Fondu. Ke krytí ztráty se přednostně použije nerozdělený zisk z minulých let. Nestačí-li

tyto prostředky Investiční části Fondu ke krytí ztráty, musí být ztrátav roce následujícím po Účetním období, ve
kterém ztráta vznikla, kryta snížením kapitálového fondu, byl-li zřízen.
4. 5

Informace o výplatě podílu na zisku
Případný zisk Investiční části Fondu může být použit k opětovným investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty

majetku Fondu a Fondtak nemusí vyplácet žádnýpodíl na zisku či výnosech.
Rozhodnýmdnem pro uplatnění práva na podíl na ziskuje den určenýv souladu s úst. § 351ZOK.
Podíl na ziskuje splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo valnou hromadou Fondu učiněnorozhodnutí o rozdělení
zisku.
Podíl na zisku vyplácí Fond na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet investora

uvedenýv seznamu akcionářů.
Právo na výplatu podílu na zisku, o jehož vyplacení bylo rozhodnuto valnou hromadou Fondu, se promlčuje
v obecné tříleté lhůtě.

S investiční akcií vydanou k Fondu je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření Investiční části Fondu,
který valná hromada Fondu schválila k rozdělení. Tento podíl na zisku se určuje zvlášť pro jednotlivé třídy
investičních akcií.
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ÚDAJEO INVESTIČNÍCHAKCIÍCH FONDU

5. 1

Přehledová tabulka k investičním akciím

Třída investičních akcií
ISIN

CZ0008041860

Forma investičních akcií

Zaknihovanýcenný papír na jméno.

Měna

CZK
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Jmenovitá hodnota

Investiční akcie bez jmenovité hodnoty (kusové).

Přijetí k obchodování nebo registrace na

Jsou přijaty k obchodování na regulovanémtrhu, tzn.jsou kótoványna
Burzecenných papírů Praha,a.s.. Nejsou přijaty k obchodování v žádném

evropském regulovanémtrhu nebo přijetí
k obchodování v MOS
Označení osob, které mohou nabývat
investiční akcie

mnohostranném obchodním systému.

Kvalifikovanýinvestor ve smyslu Zákona

u kvalifikovaných

Minima

investorů dle §

125.000,- EUR (jedno sto dvacet pěttisíc euro) nebo ekvivalentv jiné

272 odst. l písm.
i) bod l. Zákona

měně

vstupní

u kvalifikovaných

investic

investorů dle §

272 odst. l písm.

1.000. 000, - Kč (jeden milion korun českých) nebo ekvivalent v jiné měně

i) bod 2. Zákona

každádalší

100.000,- Kč(jedno sto tisíc korun českých) nebo ekvivalentv jiné měně

Hodnotajednotlivéhoodkupu

.. jnimálně100.000,- Kč(jedno sto tisíc kori. n českých).

Doba, kdy jsou investiční akcie vydávány

Kdykoliv po vzniku Fondu.

.

Do 4 měsíců od podáni' žádosti o odkoupenf, pokud žádá o
odkoupení

.
Lhůta pro zpětný odkup investičních akcií

.

investičních

akcií v aktuální

hodnotě maximálně

10.000.000,- Kč(deset milionů korun českých);
do 6 měsíců od podání žádosti o odkoupení, pokud žádá o
odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě vyšší než
10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých), maximálně však
30. 000. 000, - Kč (třicet milionů korun českých);
do 12 měsíců od podání žádosti o odkoupení, pokud žádá o
odkoupení

investičních

akcií v aktuální

hodnotě vyšší než

30.000.000,- Kč(třicet milionů korun českých).
Způsob určení poměru rozdělení zisku
Fondu z investiční činnosti na jednotlivé
třídy investičních akcií
Způsob určení poměru rozdělení
likvidačního zůstatku Fondu z investiční

činnosti na jednotlivé třídy investičních
akcií

5. 2

Z fondového kapitálu připadajícího na tuto třídu investičních akcií
vypočteného dle odst. 5. 6 Investiční přílohy.

Dle poměrufondovéhokapitálu připadajícího na tuto třídu investičních
akcií k celkovémufondovému kapitálu připadajícímu na všechnytřídy
investičních akcií vypočtenéhodle odst. 5. 6 Investiční přílohy.

Distribuce zisku

růstová

Specifickénákladytřídy

Stanoveny v odst. 6. 3. 1 Investiční přílohy.

Vstupní přirážka

0%

Výstupní srážka

0%

Údajeo osobě, která eviduje cenné papíry v zaknihované podobě a stručný popis způsobu této evidence

Investiční akcie v podobě listiny znějící na jméno akcionáře jsou v držení investorů Fondu, kteří zodpovídají za
jejich úschovu. Fond vede evidenci majitelů investičních akcií v seznamu akcionářů.

V případě investičních akcií v podobě zaknihovanéhocenného papíru je seznam akcionářů nahrazen evidencí
zaknihovaných cenných papírů. Samostatnou evidenci cenných papírů vede Administrátor. Zaknihované cenné
papíry eviduje Administrátor na majetkových účtech vlastníků cenných papírů. S evidencí investičních akcií na

majetkových účtech vlastníků cenných papírů nejsou spojeny žádné další náklady hrazené přímo ze strany
investora Fondu.
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V případě investičních akcií přijatých k obchodování na Burzecenných papírů Praha,a.s.,je evidence investičních
akcií Fondu vedena v souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT v centrální evidenci Centrálního depozitáře
cenných papírů, a.s. Investiční akcie Fondu jednotlivých investorů jsou pak 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 Fondu

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 Fondu se podílejí na hodnotě fondového kapitálu Investiční části Fondu připadajícím na příslušnou třídu
investičních akcií v poměru hodnoty jimi vlastněných investičních akcií dané třídy k celkovému počtu vydaných
investičních akcií této třídy. Investiční akcie stejné třídy zakládají stejná práva všech investorů vlastnících
příslušné investiční akcie. S investiční akcií Fondu jsou spojena zejm. následující práva investora na:
a) odkoupení ;nvestičn;' akcie Fondu na základě žádosti investora;

b) podíl na zhodnocení majetku Investiční části Fondu připadajícího na konkrétní třídu investičních akcií;
c)

podíl na likvidačním zůstatku Investiční části Fondu při zániku Fondu;

d) bezplatnéposkytnutí Statutu, Investiční přílohy a poslední výroční zprávyFondu.
Dokumenty jsou každému investorovi, resp. upisovateli k dispozici prostřednictvím Klientského vstupu.
Uvedeným přehledem nejsou dotčena případná další právavyplývající investorovi Fondu ze Statutu a z obecně
závazných právních předpisů.
5. 4

Doklad vlastnického práva k investičním akciím Fondu

Vlastnické právo k zaknihovaným investičním akciím Fondu se prokazuje u investorů - fyzických osob výpisem
z jejich majetkovéhoúčtuvlastníka cenných papírů, na němžjsou investiční akcievedeny, a průkazemtotožnosti,
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 oprávněnéza 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 účtu vlastníka cenných papírů, který obsahuje aktuální a platné údaje. Výpis z majetkového účtu
vlastníka cenných papírů poskytne na základěpísemné žádostiinvestora osobavedoucí samostatnou evidenci.
Vlastnické právo k investičním akciím Fondu v listinné podobě se prokazuje předložením příslušných listin
obsahujících identifikační údajeinvestora, kterému svědčí nepřetržitá řada rubopisů na investiční akcii.
5. 5

Podmínění převoditelnosti a informační povinnost nabyvatele investiční akcie Fondu

K převodu investičních akcií Fondu musí mít investor (převodce) předchozí souhlas statutárního orgánu Fondu
k takovému převodu, a to v písemné formě. Statutární orgán vydá souhlas s převodem za situace, kdy nabyvatel
investičních akcií Fondu splňuje veškeré požadavky na osobu investora do Fondu, coby fondu kvalifikovaných
investorů stanovených Statutem, jakož i obecnězávaznýmiprávními předpisy, a to bez zbytečnéhoodkladu po
jeho kontrole. Souhlass převodem investičních akcií Fondu mezistávajícími investoryje vydávánneprodleněbez
potřeby kontroly. Omezení převoditelnosti investičních akcií se nevztahuje na investiční akcie, které byly přijaty
k obchodování na regulovanémtrhu.
V případě převodu nebo přechodu vlastnického práva k investičním akciím Fondu je jejich nabyvatel povinen bez
zbytečnéhoodkladu informovat Fondo změněvlastníka. K účinnostipřevodu akciev podobělistinnéhocenného
papíru vůči Administrátorovi se vyžaduje oznámení změny vlastníka příslušné akcie a její předložení
Administrátorovi. V případě, že by nabyvatel investičních akcií nebyl kvalifikovaným investorem dle úst. § 272
Zákona, k takovému nabytí se v souladu s úst. § 272 odst. 3 Zákonanepřihlíží.
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5. 6

Stanovení aktuální hodnoty investičních akcií
Viz Základní informace o Fondu. Aktuální hodnota investičních akcií je stanovována samostatně pro každou třídu

investičních akcií. Aktuální hodnota investiční akcie danétřídy je stanovována z fondového kapitálu Investiční
části Fondu připadajícího na příslušnou třídu investičních akcií (Fondový kapitál třídy) zjištěného pro konkrétní

období, a to nejménějedenkrátzaOceňovacíobdobí ke Dniocenění. Aktuální hodnotu investiční akciestanovuje
Administrátorve Lhůtěpro stanovení aktuální hodnoty CP.Aktuální hodnota investiční akcieje zaokrouhlena na
čtyři desetinná místa směrem dolů.
Při výpočtu Fondového kapitálu třídy jsou zohledňovány parametry třídy uvedené v odst. 5. 1 Investiční přílohy

a případné specifické náklady třídy, a/nebo výkonnostní úplata (performance fee) třídy, uvedené v odst. 6.3
Investiční přílohy.
V určitých případech (např. při ověřování účetní závěrky auditorem nebo pokud Fond předpokládá ukončení své

činnosti) nemusí být Lhůtapro stanovení aktuální hodnoty CP dodržena,tímto není dotčena zákonnámaximální
dvouletá lhůta pro stanovení aktuální hodnoty investiční akcie.
5. 7

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

5. 8

Vydávání investičních akcií

Investiční akciejsouvydáványv Českérepublice.Vydáváníinvestičních akcií probíhá nazákladěsmlouvyuzavřené
mezi investorem a Fondem.

Investiční akcie jsou vydávány za aktuální hodnotu investiční akcie stanovenou ve vztahu k příslušné třídě
investičních akcií vždy zpětně pro Oceňovací období, v němž se nachází Den ocenění, ke kterému byl
Administrátorovi doručen pokyn k úpisu investičních akcií.
Investiční akcie lze vydat pouze investorovi, který uzavřel s Obhospodařovatelem příslušnou smlouvu o vydání
cenných papírů a doručil Administrátorovi pokyn k úpisu investičních akcií, a to způsobem uvedeným ve smlouvě.

Pokyn podaný Administrátorovi nejpozději do 16 hodin Dne ocenění, resp. připadá-li Den ocenění na jiný než
pracovní den, pak do této dobyv pracovní den mu předcházející, se považuje za pokyn podaný ke Dni ocenění,
v opačném případě se pokyn považuje za podaný k nejbližšímu následujícímu Dni ocenění.

Početinvestičních akcií vydanýchinvestorovi odpovídá podílu částkypřipsané na základěplatby investora na účet
Fondu a aktuální hodnoty příslušné třídy investičních akcií Fondu platné pro Den ocenění, zvýšenéo případnou
vstupní přirážku. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný
rozdíl mezi uhrazenou částkoua částkouodpovídající hodnotěvydanýchinvestičních akcií je příjmem Fondu.
Fond vydá investiční akcie prostřednictvím Administrátora zpravidla do 10 dnů od stanovení aktuální hodnoty
investičních akcií pro rozhodné období, v němž se nachází Den ocenění.

Investiční akciev zaknihovanépodoběje investorovi vydánapřipsáním najeho majetkový účetvlastníka cenných
papírů. O vydání investičních akcií vedených Administrátorem v samostatné evidenci cenných papírů je investor
informován potvrzením o vydání investičních akcií s uvedením data vydání investičních akcií, počtu vydaných
investičních akcií a aktuální hodnoty, za níž byly investiční akcievydány.
Investorovi může být při vydání investičních akcií účtována vstupní přirážka, jejíž výše pro konkrétní třídy

investičních akcií je uvedena v tabulce v odst. 5. 1 Investiční přílohy. O konkrétních podmínkách a výši přirážky
rozhoduje Obhospodařovate!. Vstupní přirážka je příjmem Fondu. Podmínky a výše přirážky jsou na vyžádání
k dispozici u Obhospodařovatele.
5. 9

Právo odmítnout žádosto vydání investičních akcií

Pro udržení stability nebo důvěryhodnosti Fondu je Obhospodarovatel oprávněn rozhodnout, které pokyny
směřující k vydání investičních akcií akceptuje a které pokyny neakceptuje. Důvodemodmítnutí může být např.
nedostatek investičních příležitostí, přebytek likvidních prostředků Fondu či z důvodů dle žák. č. 253/2008 Sb.,

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších
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předpisů. V případě, že v mezidobí od přijetí pokynu směřujícímu k vydání investičních akcií do doby rozhodnutí
o neakceptaci takového pokynu budou peněžení prostředky investora poukázány na účet Fondu, je
Obhospodařovatel povinen tyto peněžní prostředky zaslat zpět na účet, z kterého byly investorem poukázány,

resp. postupuje dle dotčených ustanovení žák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
5. 10

Některá pravidla pro případ účasti Fondu na přeměně

Výměnný poměr se v případě účasti Fondu na přeměně dle zvláštního právního předpisu stanoví ke dni
předcházejícímu den, k němuž nastanou právní účinky přeměny. V případě, zeje Fond při přeměně nástupnickou

společností, vychází se pro účely stanovení výměnného poměru uvedeného v příslušném projektu přeměny
z podílu hodnoty vlastního kapitálu nebo jeho části společnosti zúčastněné na přeměně přecházející na Fond a

fondovéhokapitálu Fondu, a to bez zahrnutí účetních a majetkových dopadůpřeměny.
5. 11

Odkupování investičních akcií

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

Žádostse podávána formuláři, kterýje dostupnýprostřednictvím Klientskéhovstupu.
Fond odkupuje investiční akcie za aktuální hodnotu investičních akcií dané třídy; vyhlášenou zpětně pro období,

v němžobdržel žádostinvestora o odkup.
Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních akcií je uvedena v odst. 5. 1 Investiční přílohy. Hodnota
všech investičních akcií ve vlastnictví jednoho investora nesmí po provedení odkupu klesnout pod částku

odpovídající minimální výši investice danéhoinvestora dle odst. 5. 1 Investiční přílohy, nestanoví-li Zákonjinak.
Pokud by k tomu došlo,je Administrátoroprávněnprovéstodkoupení všech zbývajících investičních akcií daného
investora.

Odkup investičních akcií uvedených v žádosti investora bude vypořádán ve lhůtě uvedené v odst. 5. 1 Investiční

přílohy, 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.
Součástí odkupu investičních akcií Fondu, které budou v dobějejich odkupu přijaty k obchodování na evropském
regulovaném trhu, bude i postup vedoucí k odepsání odkupovaných investičních akcií z účtu vlastníka vedený

v evidencizaknihovanýchcennýchpapírů dleZPKT,jakoži stažení odkupovanýchinvestičních 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 Fondu, které budou v dobějejich
odkupu přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, je investor žádající o odkup povinen poskytnout

Administrátorovi, organizátorovi evropského regulovaného trhu, na kterém se odkupovaný 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 Administrátor po dobu neposkytnutí takové
součinnosti v prodlení s odkoupením investičních akcií.

Investorovi může být při odkupu investičních akcií účtovánavýstupní srážka, jejíž výše je pro konkrétní třídy
investičních akcií uvedenav odst. 5. 1 Investiční přílohy. Výstupní srážkaje příjmem Fondu.
5. 12

Pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií
Obhospodařovatel může pozastavit vydávání a odkupování investičních akcií Fondu, pokud je to nezbytné
z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů investorů, jako např. při prudkém pohybu hodnoty aktiv
tvořících podstatnou část majetku Fondu. O pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií Fondu
rozhoduje Obhospodařovatel. Pozastavení odkupování investičních akcií se vztahuje i na investiční akcie Fondu,

o jejichž odkoupení investor požádal před pozastavením vydávání nebo odkupování investičních akcií a u nichž
nedošlo k vypořádání obchodu, nebo běhemdoby pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií.
5. 13

Veřejné nabízeni
Veřejné nabízení investičních akcií je povoleno.
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5. 14

Hromadná listina

Investiční akcie v podobě listinných cenných papírů, které vlastní jeden investor, mohou být nahrazeny
hromadnou listinou. Investor Fondu má právo na základě své písemné žádosti doručené Administrátorovi žádat

o výměnu hromadnélistiny nahrazující jím vlastněnéinvestiční akcie Fondu v podobělistinných cenných papírů
zajednotlivé investiční akcie, resp. zajinéhromadnélistiny.

6

INFORMACE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH

6. 1

Údajeo poplatcích účtovaných investorům a nákladech hrazených z Investiční části Fondu
Jednorázovépoplatky účtovanépřed nebo po ukončení investice
(jedná se o nejvyšší částku, která můžebýt investorovi účtovánapřed uskutečněním nebo vyplacením investice)
Vstupní poplatek (přirážka)

Uveden v odst. 5. 1 Investiční přílohy

Výstupní poplatek (srážka)

Uveden v odst. 5. 1 Investiční přílohy

Náklady hrazené z majetku Fondu v průběhu roku

0,60 %
Nákladyhrazenéz majetku Fondu za zvláštních podmínek
Uvedenv odst. 6.3. 1 Investiční přílohy

Výkonnostní poplatek

Investor nenese žádné další poplatky ani náklady, tj. veškeré náklady a poplatky jsou hrazeny přímo z majetku
Fondu. Přestože poplatky a náklady Fondu slouží k zajištění správy jeho majetku, mohou snižovat zhodnocení

investovaných prostředků.
6. 2

Ukazatel celkové nákladovosti

Ukazatel celkové nákladovosti Fondu za předchozí Účetní období v procentním vyjádření se rovná poměru
celkových nákladů k průměrné hodnotě fondového kapitálu Fondu, přičemž celkovou výší nákladů se rozumí

součet nákladůna poplatky a provize, správních nákladůa ostatních provozních nákladůve výkazu o nákladech,
výnosech a zisku neboztrátFondu podle zvláštního právního předpisu, po odečtení poplatkůa provizí na operace
s investičními nástroji podle tohoto zvláštního právního předpisu.
6. 3

Náklady a poplatky účtované jednotlivým třídám investičních akcií

V jednotlivých třídách investičních akcií jsou určeny níže uvedenéspecifickénákladya poplatky, kteréjsou mimo
jiné zohledněny při výpočtu alokačních poměrů tříd dle odst. 5. 6 Investiční přílohy.
6. 3. 1

V'konnostní odměna ve formě o látku nebes ecifick'ch v'konnostních nákladůtříd

Žádnávýkonnostní odměnanení stanovena.
6. 3. 2

Ostatní s ecifickénáklad tříd

Žádnéjinéspecifické náklady tříd nejsou stanoveny.
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Outulný investi

and s proměnným základním kapitálem, a. s.

AMISTAinvestiční společnost, a.s.
Mgr. PavelBareš

pověřený zmocněnec
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