Fondům rozumíme
Veřejná výzva k úpisu investičních akcií
Fond

Potyszhealth,investiční fonds proměnnýmzákladním kapitálem,

Fond:

a.s.

Sídlo:

nám.Svobody527, Lyžbice,73961Třinec

Zápisv OŘ:

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10812

První podfond, Potysz health, investiční fond s proměnným

Podfond:

základním kapitálem, a.s.

IČO:

049 88 400

NID:

75159791

Fond-je. fondem kvalifikoya ných investorůve smyslu ust § 95 odst-1 písm-a) zákona č- 240/2013 Sb" investičních společnostech investičních
h'veznení Pozdějších PředPÍsů (dálejen "ZISIF"),donějžmohou investovat pouze kvalifikovaní investoři vesmysťu~ust"§272 Zls!F"Fonď*íe
o

.

a

o^ospodar°ván. a. adm'nistrován SPOIecno!>tíAMISTA investiční společnost, a.s. Fondvydáváakciese zvláštními"pr'avy~Akc^se1rte'rÝmi'jMu

spojena stejnápráva,tvoří jeden druh-třídu. Fondvydávátřídy investičních akcií uvedenév aktuálním statutu Fondu,'-resp. Poďfondu."
Toutovýzvou Fondnabízí k úpisuinvestiční akciepředstavující stejnépodíly nafondovémkapitáluPodfondu:
Investiční akcie

Třída investičních akcií

Forma investičních akcií

Měna

l zaknihované

Di lstinne
CZK

ISIN

CZ0008042116

Přijetí k obchodování neboregistracena
evropskémregulovanémtrhu nebopřijetí

D ano

k obchodování v MOS
Jmenovitá hodnota

ne

kusové,tj. bezjmenovité hodnoty

Doba, po kterou je možné Investiční akcie upisovat, počíná běžet dnem l. l. 2020, je stanovena jako doba neurčitá a končí odvoláním.

Predpokladem pro úpisa vydání Investičních akcií je uzavření smlouvy mezi kvalifikovaným investorem a Fondem, najej'íž"akce'ptac'i nenTpravní
Podmínky úpisu

u kvalifikovaných investorů dle § 272 odst. l písm. i) bod l. ZISIF

125. 000, - EUR

u kvalifikovanýchinvestorůdle§ 272odst.l písm. i) bod2.ZISIF

1.000.000,- Kč

vstupní
Minimální investice
každá další

Výše vstupního poplatku

100.000,- Kč

0-5%

podrobnápodm. '.nkyúpisu'yydánía ZPětného°dkuPU investičnfch akcií,jakoži další podmínky týkající seFondujsou uvedenyvestanováchFondu,

ve-statutu, Fondu'resp' podfondu a vesmlouvěo úpisu,vydání a zpětnémodkupu investičních akcií; výšeuvedenédokumentyjsou'knahléďn~uťí

propřípadné zájemceo investicii v sídle AMISTA
AMISTA i estiční
estiční společnost,
společnost, a.s.,
a.s, naadrese
adrese Praha
Praha 8, Pobřežní
Pobřežní 620/3.
620/3, PSČ18600".
18600, ato'každ^
a to každý pracovní den

od 9 do 17 hodin.

V Praze dne 1. 1. 2020

Potysz health, investi" i onas prom

ým základním kapitálem, a.s.

AMIST in estiční společnost, a.s.
Ing. PetrJ no šek, pověřený zmocněnec

AMISTAinvestiční společnost a.s.

