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Přehled (informace poskytují ucelený přehled pouze v kontextu celého Statutu, vč. jeho investiční přílohy):
Informace

Základní informace

Definice

Částstatutu

RENDIT investiční fond s proměnným základním

kapitálem,a.s" IČO:04472411,sesídlem Kopečná
248/31, Staré Brno, 602 00 Brno, zápis
v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn. B 21015.

Fond

ZkrácenýnázevFondu: RENDITSICAV

Základní údaje o investičním
fondu

Internetová adresa pro uveřejňování informací dle
Zákonači Statutu:
htt : www.amista.cz rendit

Internetová adresa
dle Zákonaa Statutu

Internetová adresa pro uveřejňování informací dle
ZOK:

Internetováadresa
dle ZOK

htt : www.amista.cz rendit

Webové rozhraní dostupné po zadání
uživatelského jména a hesla na Internetové
adrese.

Klientský vstup

EDM Utilitas Audit, s. r. o., IČO:24260673, se
sídlem Revoluční 1080/2, Nové Město, 11000
Praha l. Auditor je zapsán u Komory auditorů

Auditor

Českérepublikypod č. 533.
Fond nevytváří podfondy.

Podfond/y

Údajeo obhospodařovateli

AMISTA investiční společnost, a.s., IČO:274 37
558, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ:186
00(dálejen"AMISTAIS").

Obhospodařovatel

Údajeo administrátorovi

AMISTA IS

Administrátor

Československá obchodní banka, a. s., IČO;000Ol
Údajeo depozitáři
Zásadyhospodaření s
majetkem, informace o podílu

350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ150
57.

Depozitář

Účetníobdobí Fondu: kalendářní rok.

Účetníobdobí

Kontaktní informace Obhospodařovatele: AMISTA
IS,tel. : +420 226 233 110, web: www.amista.cz
e-mail: info amista.cz.

Kontaktní údaje
Obhospodařovatele

na zisku

Další údaje nezbytné
k zasvěcenémuposouzení
investice

Kontaktní údaje Administrátora:viz kontaktní
údajeObhospodařovatele.

Kontaktní údaje
Administrátora

Orgándohledu:Českánárodní banka,sesídlem
NaPříkopě 28, Prahal, PSČ:11503,tel. : 224

ČNB

411 lil, web: www.cnb.cz e-mail: info@cnb.cz.

Kontaktní údaje ČNB
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//.

Pro účely Statutu mají níže uvedené pojmy následující význam:

Statut

statut Fondu

Externí poskytovatel služeb

//.

P

akcionář

e uvedenévšeobecnépojmynásledující význam:
akcionářvlastnící zakladatelskéakcieakciovéspolečnostis proměnnýmzákladním kapitálem
cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydávaný fondem, nevyplývá-li z povahy věci něco
jiného

fond kvalifikovaných investorů

fond kvalifikovaných investorů nebo zahraniční investiční fond srovnatelný s fondem

nebosrovnatelnýzahraniční

kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu

fond

a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání

investor

akcionářvlastnící investiční akcieakciovéspolečnostis proměnnýmzákladním kapitálem

podfori^

podfond vytvořený akciovou společností s proměnným základním kapitálem jako účetně a

zakladatelská část
investiční část
samostatnáevidence
IV.
Pro uč

Zákon

majetkověoddělenáčástjejího jmění

maii.etek a dluhv akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, které nepocházejí

z její investiční činnosti

majetek a dluhyakciovéspolečnosti s proměnným základním kapitálem, kterépocházejí z její
investiční činnosti

samostatnáevidenceinvestičních cennýchpapírů vesmyslu úst.§ 93odst.2 písm. b)ZPKT
e uvedené právní předpisy následující vyznám:

zákon č- 240/2013 sb-' ° investičních společnostech a investičních fondech, ve znění
pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů

zákonč. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákono auditorech

zákonč.93/2009Sb"o auditorecha změněněkterýchzákonů,vezněnípozdějšíchpředpisů

^OK

zákon č. 90/2012 Sb" o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů

ZPKT
V.

zákonč. 256/2004Sb.,o podnikánínakapitálovémtrhu,veznění pozdějších předpisů

Výkladové ustanovení:

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

týkající sevýlučnězakladatelské části Fondu. Informace vztahující se k investiční části Fondujsou obsaženyv investiční
příloze, která tvoří nedílnou součást Statutu.
VI.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJEO INVESTIČNÍMFONDU

1. 1

Údajeo Fondu
Viz Základní informace o Fondu.

1. 2

Údajeo zápisu Fondu do seznamu podle úst. § 597 Zákona

Fondbyl zapsándoseznamuvedenéhoČNBdle úst.§ 597Zákonadne25.09.2015.
1. 3

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

1. 4

Údaj,zda je Fond fondem kolektivního investováni čifondem 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
investovány v souladu s investiční strategií uvedenou ve Statutu.

-Í. 5

Označení internetovéadresy (URLadresa) 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

Výše zapisovanéhozákladního kapitálu činí 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Ke dni vydání Statutu bylo
splaceno 100% zapisovanéhozákladního kapitálu.
1. 7

Datum vzniku

Fond vznikl zápisem Fondu do obchodního rejstříku dne 13. října 2015.
1. 8

Auditor Fondu

Audit pro Fondzajišťuje Auditor.Auditorvevztahu k Fonduprovádí auditorskoučinnostdleZákonao 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 údajeo Fondu

Sídlo Fondu bylo umístěno na adrese Rohanskénábřeží 671/15, Karlín, 18600 (platné od 13. 10. 2015 do 14. 4.
2020). Původní název fondu byl RENDIT investiční fond s proměnným základním

kapitálem, a. s.

Obhospodařovatelem a administrátorem Fondu byla AVANTinvestiční společnost, a.s., IČO:275 90 241 (platné
od 13. 10. 2015 do 25. 2. 2020). Depozitářem Fondu byla Československá obchodní banka, a. s., IČO:000 Ol 350,

se sídlem Radlická333/150, Praha, PSČ:150 00 (platné do 5. l. 2020) a Cyrrus a.s., IČO:63907020, se sídlem
Veveří 3163, 616 00 Brno-Žabovřesky (platné do 25. 2. 2020). Fond prošel změnou z monistické na dualistickou
strukturu a.s. dne 11. července 2020.
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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 své činnosti na základě rozhodnutí ČNBč.j. 41/N/69/2006/9 ze dne 19. 9.

2006,ježnabyloprávní mocidne20. 9. 2006.Z tohotodůvodubyl Obhospodařovatel po nabytí účinnostiZákona
zapsándoseznamuvedenéhoČNBpodle § 596 písm. a)Zákona.
Základní kapitálObhospodařovatele činí 9.000.000,- Kč(devětmilionůkorun českých)a je plněsplacen.
Obhospodařovatel nepatří kradnému konsolidačnímu celku. a je stoprocentně vlastněn CINEKIN, a.s.,

IČO:25103628.Opletalova1015/55,NovéMěsto(Prahal), 11000Praha
2. 2

Vedoucí osoby Obhospodařovatele

.

Ing. Ondřej Horák, předseda představenstva a výkonnýředitel

.

Ing. Petr Janoušek, člen představenstva a finanční ředitel

.

Mgr. Pavel Bareš, člen představenstva

Vedoucí osobynevykonávají žádnouhlavní činnostvevztahuk FondumimoObhospodařovatele. Vedoucí osoby
vykonávají následující funkce, které mají vztah k činnosti Obhospodařovatele:

2. 3

.

Ing.Ondřej Horák:předseda představenstva společnostiAMISTAconsultíng, a.s.

.

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

Další údajeo činnostechObhospodařovatele

Obhospodařovatel senazákladěúst.§ 642odst. 3 Zákonapovažujezainvestiční společnost, kteráje oprávněna
přesáhnout rozhodný limit, a je oprávněna:

.

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

.

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

kvalifikovanýchinvestorů a srovnatelných zahraničních fondů.

Obhospodařovatelobhospodařujeinvestiční fondyJejichžaktuálníseznamje uvedennainternetovýchstránkách
ČNBa Obhospodařovatele uvedených v 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.

3

ÚDAJEO ADMINISTRÁTOROVI

3. 1

Údajeo osoběadministrátora Fondu

VizZákladníinformaceo Fondu.Ostatní údajeo Administrátorovijsoushodnés údajio Obhospodařovateli a jsou
obsaženyv části2 Statutu.

3. 2

Rozsahhlavních činností, kteréAdministrátorpro Fondvykonává

Administrátorvykonávápro Fondčinnosti, kteréjsou povinněadministrací dleZákona,zejména:
a) vedení účetnictví Fondu,

b) poskytování právních služeb,
c) vyřizování stížností a reklamací investorů,

d) oceňování majetku a dluhůFondu,
e) výpočetaktuální hodnoty cennéhopapíru,

f) vedení seznamu vlastníků cenných papírů,
g) zajišťování vydávání, výměny a 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 oprávněné osoby. Administrátor však i nadále za tuto činnost odpovídá,
jako by ji vykonával sám.
3. 3

Seznam investičních fondůodlišnýchod Fondu, u nichž Administrátorprovádí jejich administraci
Administrátor provádí administraci investičních fondů, jejichž aktuální seznam je uveden na internetových

stránkách ČNBa Administrátora uvedených v Základních informacích o Fondu.
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ÚDAJE O POVĚŘENÍ JINÉHO VÝKONEM JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI, KTEROU ZAHRNUJE
OBHOSPODAŘOVÁNÍNEBOADMINISTRACE FONDU

4. l

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 zůstává ve vztahu ke třetím

osobámnedotčena povinnost Obhospodařovatele, resp. Administrátora nahraditújmuvzniklou porušením jeho
povinnosti stanovenéplatnými právními předpisy a Statutem.

V případě pověření jiného na základěinformací 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 zájmů mezi Fondem a osobou pověřenou výkonem jednotlivé činnosti nedošlo.
4. 2

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařováni 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.

5

ÚDAJEO DEPOZITÁŘI

5. 1

Údajeo osobě depozitáře

VizZákladníinformaceo Fondu. Depozitářje zapsándoseznamudepozitářůvedenéhoČNB.
5. 2

Popis základních činností depozitáře včetně jeho odpovědnosti
Depozitář zejména:
a) zajišťuje opatrování, úschovu a 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 depozitářské smlouvy
.
.
.

byly vydávány a odkupovány investiční akcie,
byla vypočítávána aktuální hodnota investiční akcie,
byl oceňován majetek a dluhy,

.

bylavyplácenaprotiplnění z obchodůs majetkem v obvyklých lhůtách,

.

jsou používány výnosy plynoucí pro Fond;

d) provádí příkazy Obhospodařovatele v souladu se Statutem a depozitářskou smlouvou;
e) kontroluje stav majetku Fondu, který nelze mít v opatrování nebo v úschově podle ustanovení § 71 Zákona.

V případě, žeDepozitářzpůsobí újmuObhospodařovateli, Fonduakcionářineboinvestorovi,v důsledkuporušení
svépovinnosti stanovenénebosjednanépro výkonjeho činnostijako depozitáře, je povinenji nahradit, přičemž
této povinnosti se zprostí pouze v případě, kdy prokáže, že újmu nezavinil ani z nedbalosti.
5.3

Údajeo jinýchosobách, kterédepozitářpověřil výkonemjednotlivéčinnostidepozitáře
Depozitář nepověřil výkonemjednotlivé činnostidepozitáře třetí osobu.

5.4

Údajeo ujednáních depozitářskésmlouvy, kteráumožňují převod nebodalší použití majetku Fondudepozitářem
Depozitářská smlouva neumožňuje převod nebo další použití majetku Fondu Depozitářem.
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INVESTIČNÍSTRATEGIE A POLITIKA

6. 1

Investiční cíl a strategie

Investičním cílem Fondu je dosahovat zhodnocování prostředků investorů nad úrovní zhodnocení nástrojů
peněžního trhu, a to na základěposkytování fínancování, resp. pořizován i zajištěných i nezajištěných pohledávek
a dále na základěinvestic do majetkových účastí v obchodních společnostech.
Investiční strategie Fonduje uvedenav 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 typického investora: kvalifikovaný investor ve smyslu Zákona.
Investiční horizont: 3 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 uvedeno jinak.

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 investoradle úst.§ 272 odst. l písm. h)neboi) bod2.Zákonaodpovědnáosobadálepísemně potvrdí,
že se na základě informací získaných od investora důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu
zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem daného investora 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 každého investora do Fondu nesmí v důsledku jeho 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

Podmíněni převoditelnosti a informační povinnost nabyvatele zakladatelské akcie Fondu
V případě převodu nebo přechodu vlastnického práva k zakladatelským akciím Fondu je jejich nabyvatel povinen
bez zbytečného odkladu informovat Fond o změně vlastníka. K účinností 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 které je Fond určen
Akcie Fondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory ve smyslu úst. § 272 Zákona.

6. 8

Pravidlaposkytování informacia údajů
Informace týkající se Fondu budou poskytovány akcionářům i investorům prostřednictvím Klientského vstupu.

6. 9

Zvláštní výhody pro investory
Fond nebude poskytovat žádnouzvláštní výhodu žádnémuz akcionářů ani investorů.

7

RIZIKOVÝPROFIL- OBECNÁRIZIKA

7.l

Informaceo rizikovém profilu
Před investováním do Fondu by potenciální investoři měli zvážitmožnárizika plynoucí z investování. Investice do
Fondu není spojena s žádnou formou zajištění návratností 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 dlouhodobémdržení a není proto vhodná ke krátkodobéspekulaci.

7. 2

Popis všech podstatných rizik
Uvádí se popis všech podstatných obecných rizik spojených s investováním do Fondu, přičemž specifická rizika
spojenázejménas 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 částí 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 nedostatečné likvid!

Riziko nedostatečnélikvidity obecněspočívá v tom, že určitéaktivum Fondu nebude zpeněženovčas za
přiměřenou cenu a že Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát svým závazkům v době, kdy se
stanou splatnými.
S ohledem na možnost Fondu přijímat úvěry, resp. zápůjčky, dochází v odpovídajícím rozsahu i ke
zvýšení rizika nepříznivého ekonomického dopadu na majetek Fondu v případě chybného investičního
rozhodnutí, resp. v důsledku jiného důvodu vedoucího ke snížení hodnoty majetku Fondu. Vzhledem
k pácestran možné úvěrovéangažovanosti Fondu existuje rovněž odpovídající rizikojeho insolvence.
Vzhledem k tomu, že s cennými papíry vydávanými Fondem (tj. se zakladatelskými akciemi Fondu,
nikoliv s investičními akciemi), nenf spojeno právo na jejich odkup, není ve Statutu uveden popis
cenných papírů vydávaných Fondem za běžných a 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 závazkům a dodat majetek nebo zaplatit ve sjednaném termínu.

7. 2.4

Tržní riziko

Hodnota majetku, do něhož Fond investuje, může stoupat nebo klesat v závislosti na změnách

ekonomickýchpodmínek, úrokovýchměra způsobu,jaktrh příslušný majetekvnímá.
7. 2. 5

O erační riziko

Rizikoztrátymajetku vyplývající z nedostatečných čichybných vnitřních procesů, zeselhání provozních
systémůči lidskéhofaktoru, popř. z vnějších událostí. Toto riziko můžebýt umocněno v případě zřízení
zajišťovacích mechanismůve prospěchvěřitele Fondu.
7.2. 6

Rizikoztrát ma"etku svěřeného do úschov nebo "inéhoo atrování

Rizikoztráty majetku svěřeného do úschovy(nebojinéhoopatrování) můžebýt zapříčiněno zejména
insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo v jiném
opatrování majetek Fondu.
7.2.7

Rizikoťka"íd se účetního a ma"etkovéhooddělení ma"etku a dluhů Fondu

Vzhledem k tomu, že Fond nevytvořil žádnýpodfond, oddělujev souladu s ustanovením § 164odst. 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 použit ke splnění dluhu, který není
dluhem z jeho investiční činnosti.

V souladus ustanovením § 164odst. 3 Zákonase pakprávainvestoraspojenás 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 zásahu třetích osob do

investičního majetku Fondu v souvislosti s plněním závazkůz neinvestiční části majetku Fondu, a to
zejména v 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 zestrany
Obhospodařovateleměněna aktualizován,včetnězměninvestiční strategieFondu.
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 změnou Statutu. V takovém případě není Fond oprávněn účtovat si srážku uvedenou ve
Statutu.

V případě, žedojde kezměněStatutu spočívající ve změněprávspojených s některou třídou (druhem)
investičních akcií v důsledkuúpravyvýpočtu,jakým se stanovujepodíl na ziskua podíl na likvidačním
zůstatku pro tuto třídu (druh) investičních akcií, je vlastník investičních akcií danétřídy (druhu), který
s uvedenou změnounesouhlasil,oprávněnpožádatFondbezzbytečnéhoodkladu, nejpozdějivšakdo
30dnůodedne, kdybyl o tétozměnězestrany 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

Rizika ťka"ící se udržitelnosti

Rizikatýkající se udržitelnosti představují událostinebosituacev environmentální nebosociální oblasti

nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný
významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.

V současné době nejsou zohledňována rizika udržitelnosti coby samostatné kategorie rizik, jelikož
předmětná rizika nejsou s ohledem na složení portfolia investičního fondu a investiční strategie
relevantní, resp. Jižjsou obsažena v jiných kategoriích rizik. V relevantních případech však mohou být
rizikatýkající seudržitelnosti zestranyobhospodařovatele posuzovánaa výsledky posouzení mohou být
zohledňoványv rámciinvestičního rozhodnutí s ohledemnapovahupodkladovýchaktiv.
Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU pro environmentální
udržitelnéhospodářské činnosti.

7. 2. 10

Riziko zrušení Fondu

Z ekonomických, restrukturalizačních či legislativních důvodů může dojít ke zrušení Fondu. Fond může
být zrušen téžv důsledkuvýmazu Fondu ze seznamu vedenéhodle úst. § 597 Zákona,vyjde-li najevo,
že zápisdo seznamu byl proveden na základěnepravdivých nebo neúplných údajů, nebojestliže Fond

nemá délenež 3 měsíce depozitáře. ČNBmůžerovněžrozhodnouto 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-ti 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 můžemít dopad na předpokládanývýnos z jeho investice.
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ZÁSADYHOSPODAŘENÍS MAJETKEM, INFORMACE O PODÍLU NA ZISKU

8.1

Účetní období
Viz Základní informace o Fondu.

8. 2

Členěnimajetku a dluhůFondu
Protože Fond nevytváří podfondy, odděluje v souladu s ustanovením § 164 odst. l Zákona účetně a majetkově
majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svéhoostatního jmění.

8. 3

Působnost ke schválení účetní závěrky Fondu

Schválení účetní závěrky Fondu, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Fondu, náleží
do působnostivalnéhromadyFondu,a to za podmínek uvedenýchve stanováchFondu.Valnáhromadaschvaluje
výsledek hospodaření a rozhoduje o rozdělení zisku, resp. o úhraděztráty samostatněpro 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.
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 uvedenyv investiční příloze Statutu.

S

ÚDAJEO ZAKLADATELSKÝCHAKCIÍCH

9.l

Parametry zakladatelských akcií
Druh

Kmenové akcie.

Forma akcií

Zaknihovaný cenný papír na jméno.

Jmenovitá hodnota

Akcie bezjmenovité hodnoty (kusové).

Měna

CZK

ISIN

CZ0008045242

Přijetí k obchodování nebo registrace na
evropském regulovanémtrhu nebo přijetí k

Nemohou býtv souladu s úst. § 159odst. 2 Zákonapřijaty
k obchodování na evropském regulovanémtrhu ani najinémveřejném

obchodování v MOS

trhu.
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9. 2

Doklad vlastnického práva k zakladatelským akciím Fondu

Zakladatelské akciev podobělistiny znějící najméno akcionáře jsou v držení akcionářů Fondu, kteří zodpovídají
zajejich úschovu.Fondvedeevidencimajitelůzakladatelskýchakcií v seznamuakcionářů.

V případě zakladatelských akcií v podobězaknihovaného cenného papíru je seznam akcionářů nahrazen evidencí
zaknihovaných cenných papírů. Samostatnou evidenci cenných papírů vede Administrátor. Zaknihované cenné

papíry evidujeAdministrátorna majetkových účtechvlastníků cennýchpapírů. S evidencí zakladatelskýchakcií
na majetkových účtech vlastníků cenných papírů nejsou spojeny žádnédalší náklady hrazené přímo ze strany
akcionáře Fondu.

Vlastnicképrávo 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- právnickýchosobvýpisem zeseznamu akcionářůvedenéhoFondem, resp.výpisem zesamostatné
evidence, výpisem z obchodního rejstříku akcionáře nestarším 3 měsíců a průkazemtotožností osobyoprávněné
za právnickouosobujednat. V případě zmocněncevlastníka akcií je navíc třeba předložit plnou mocs 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,kteráupsalaakcie,je oprávněnavykonávatakcionářskáprávav rozsahuupsanýchzakladatelskýchakcií
Fonduod okamžiku,kdy byly účinněupsány,tj. i kdyžještěnenastalyúčinkyzvýšení zapisovanéhozákladního
kapitálu Fondu, nestanoví-li zákonjinak.Tím nejsou dotčena dotédobyvykonaná akcionářská práva.
AkcionářiFondusepodílejí namajetkuFonduv poměrupočtujimivlastněnýchzakladatelskýchakcií Fondu.
Sezakladatelskouakcií Fondujsou spojenazejm. následující práva:

a) podílet sev souladus obecnězávaznýmiprávními předpisy, stanovamia Statutemnařízení Fondu;
b) na podíl na zisku Fondu bezzahrnutí zisku z investiční činnosti Fondu;
c) na likvidační zůstatekz neinvestiční' činnosti Fondupři zánikuFondu;

d) nabezplatnéposkytnutí Statutu,poslednívýroční zprávyFondu,pokudo něakcionářpožádá.
Dokumenty uvedené v písmenu d) se neuveřejňuji', každému akcionáři, resp. upisovateli jsou k dispozici
prostřednictvím Klientskéhovstupu.

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 obecnězávaznýmiprávními předpisy, kterýmije Fondjako
akciováspolečnostvázán,jakoži v souladus dotčenými ustanoveními Zákonatýkajícími seúpisuzakladatelských
akcií Fondu.

9. 5

Označení místa úpisua osobposkytující službysouvisející s úpisem

ZakladatelskéakcieFonduse upisují a službysouvisející s úpisemse poskytují v sídle Administrátoranaadrese
Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ186 00 (budova IBC), v pracovní dny od 10do 16 hod, kontaktní osobou je Office
Manager.

9. 6

Popis postupu při zvyšování zapisovaného základního kapitálu Fondu

Zvyšování zapisovaného základního kapitálu Fonduje možné pouze peněžitými vklady.

ZakladatelskéakcieFondujsouvydáványv Českérepublicev sou!adus příslušnými obecnězávaznýmiprávními
předpisy.

Postup zvýšení zapisovanéhozákladního kapitálu Fondu upravují jeho stanovy.
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9. 7

Hromadná listina

Zakladatelské akcie v podobě listinných cenných papírů, které vlastní jeden akcionář, mohou být nahrazeny
hromadnou listinou. Akcionář Fondu má právona základěsvé písemné žádostidoručenéAdministrátorovi žádat
o výměnu hromadné listiny nahrazující jím vlastněné zakladatelské akcie Fondu v podobě listinných cenných
papírů zajednotlivézakladatelskéakcie, resp. zajiné hromadnélistiny.
9. 8

Informace o stanovách

Stanovy Fondu budou akcionáři najeho žádostposkytnuty prostřednictvím Klientskéhovstupu.

10

INFORMACE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH

10. 1

Obecnéúdajeo poplatcích, nákladecha úplatěspojenés činností Fondu
Celkové poplatky, náklady a úplaty třetím osobámjsou souhrnem obecných poplatků, nákladů a úplat třetím
osobám uvedených ve Statutu, jakož i specifických poplatků, nákladů a úplat íivedených v investiční příloze
Statutu. Poplatky a náklady Fondu budou hrazeny z investiční části Fondu.

10. 2

Způsob určení a výše úplaty Obhospodařovatele

ÚplataObhospodařovatele činí

Konkrétní výše úplatyje stanovena smlouvou s Obhospodařovatelem. Nad rámecvýše uvedenéúplatymůžebýt
Obhospodařovateli dále hrazena úplata spojená s činnostmi uvedenými v odst. 10. 6 Statutu a dále úplata ve
formě výkonnostní odměny nebo specifických nákladů tříd uvedených v odst. 6. 3 investiční přílohy Statutu.
10. 3

Způsob určení a výše úplaty Administrátora
ÚplataAdministrátora činí

Konkrétní výše úplatyje stanovena smlouvou s Administrátorem. Nad rámec výše uvedené úplaty může být
Administrátorovi dále hrazena úplata spojená s činnostmi uvedenými v odst. 10. 6 Statutu.
10. 4

Způsob určení a výše úplaty Depozitáře

Úplata Depozitáře činí nejvýše 600. 000 Kč ročně. K úplatě bude připočtena DPH v zákonné výši. Konkrétní výše
úplaty je stanovena depozitářskou smlouvou.
20. 5

Způsob určení a výše úplaty Externích poskytovatelů služeb

10. 6

Ostatní náklady hrazené z majetku Fondu

.

Fondu mohou dálevznikat níže uvedenénáklady.
.
.

daně;
poplatky za úschovu cenných papírů;

.
.
.

úplata za uložení a správu zahraničních cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů;
notářské, správní a soudní poplatky;
úrokyz přijatých úvěrůa zápůjček;

.

záporné kurzové rozdíly;
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.

nabývací cena investičního aktiva;

.

poplatkya náklady,které mohou vzniknoutv souvislostis pořízením a zcizením majetku;

.
.
.
.

náklady na dluhové financování;
bankovní poplatky;
úroky ze směnek použitých k zajištění závazků;
náklady na pojištění majetku;

.

nákladyna audit účetní závěrkya navyhotovení daňovéhopřiznání;

.
.

náklady na daňové poradenství;
náklady na právní služby;

.
.
.
.
.

náklady na provize a poplatky při zprostředkování realizace obchodů s majetkem;
náklady spojené se správou, opravami a zhodnocováním majetku, zejména nemovité povahy;
nákladyna administrativuspojenou se správou majetku;
náklady na případné další činnosti, které souvisejí s administrací Fondu, ale nejsou povinně její součástí;
nákladynaznaleckéa obdobnéocenění majetku a dluhů;

.
.
.

náklady na 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 spojené s nabízením investic;
nákladyna konání valných hromad Fondu;

.

další nákladyspojené s investičními příležitostmi, včetně přiměřených nákladůna nedokončenéinvestiční
příležitosti;

.
.
10. 7

nákladysouvisející s přijetím investičních akcií k obchodování na regulovanémtrhu;
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.

11

DALŠÍÚDAJENEZBYTNÉK ZASVĚCENÉMUPOSOUZENI'INVESTICE

11. 1

Údajeo Statutu

Změny Statutu provádí Obhospodařovatel, pokud ze stanov Fondu nevyplývá nezbytnost souhlasu dalšího
orgánu. O provedených změnách Statutu informuje Administrátor ČNBv souladu s úst. § 457 Zákona. 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 Klientského vstupu.
11. 2

Upozorněni

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 poskytovány všem akcionářům a investorům prostřednictvím Klientského vstupu v rozsahu:
.
.

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

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

Výše uvedené aktuální údaje jsou zpřístupněny ve lhůtě pro vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie Fondu
uvedené ve Statutu, resp. jeho investiční příloze.
Prostřednictvím Klientského vstupu jsou všem akcionářům a investorům poskytovány i další Zákonem
požadovanéinformace, které nejsou uvedeny ve Statutu, tedy zejména, nikoliv však pouze, údajedle úst. § 293
odst. l Zákona, resp. údaje dle úst. § 241 Zákona, a to vždy bez zbytečného odkladu.
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 údajiobsaženýmive Statutu.
11. 4

Informaceo podmínkách, za kterých může být rozhodnuto o likvidaci, resp. o přeměně Fondu
Ke zrušení Fondu můžedojít na základěrozhodnutí valné hromady Fondu nebo v souladu se Zákonem, zejm. na

základěrozhodnutí soudu na návrhČNBnebotoho, kdo osvědčí právní zájem, nesplňujfi-li Fond požadavkyna
něj kladené Zákonem.
Fond může zaniknout také v důsledku přeměny za podmínky rozhodnutí valné hromady Fondu. Na zrušení Fondu
s likvidací se vztahují některázvláštní ustanovení Zákona.O záměruzrušení s likvidací nebo přeměny Fondu bude
každý investor informován bez zbytečného odkladu prostřednictvím Klientského vstupu. Postup zrušení či
přeměny Fondu je upraven Zákonema zvláštními právními předpisy.
11. 5

Informaceo rozhodnémjazyku Statutu
Statut je vydán pouze v českéjazykovéverzi.

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 vzniklý smluvní vztah se řídí českým právem.
Statut tímto v souladu s úst. § 5 odst. 3 Zákona vylučuje použití úst. § 1401, § 1415 odst. l a § 1432 až 1437
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 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
Daňový režim, který se vztahuje na Fond, držbu a převod akcií, se řídí Zákonem o 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. c) Zákona o daních z příjmů.
Předmětem daně z příjmů fyzických nebo právnických osob jsou příjmy (výnosy) z prodeje akcií podle příslušných
ustanovení Zákonao danfch z příjmů.
Režim zdanění příjmů nebo zisků akcionářů či investorů závisí na platných daňových předpisech, které nemusí
být pro každého akcionáře či investora shodné. V případě nejistoty akcionáře či investora ohledně režimu jeho
zdanění se doporučuje využít služeb daňového poradce.

11. 9

Způsoba četnost uveřejňování zprávyo hospodaření Fondu
Zprávy o hospodaření Fondu jsou akcionářům a investorům poskytovány nejméně jednou ročně prostřednictvím
Klientského vstupu.
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11. 10 Údajeo CNB- orgánu dohledu

Orgánemdohleduje ČNB,kteroulzekontaktovatprostřednictvím kontaktních informací uvedenýchv Základních
informacích o Fondu.

11. 11 Upozornění

ZápisFondudoseznamuvedenéhoČNBnení zárukounávratnostiinvesticenebovýkonnostia nemůževyloučit
možnost porušení právních povinností či Statutu ze strany Fondu, Obhospodařovatele, Administrátora,
Depozitářenebojinéosobya nezaručuje,žepřípadná škodazpůsobenátakovým porušením budeuhrazena.
11. 12 Účinnost

Statut nabýváúčinnostidnem vydání, až na ustanovení Statutu týkající se pověření jinéhovýkonemjednotlivé
činnosti zahrnující obhospodařování, resp. administraci Fondu, která nabývají účinnosti dnem následujícím po
dni doručení příslušného oznámení ČNB.

R DIT
AMISTA investiční společnost, a. s.
Mgr. Pavel Bareš

pověřený zmocněnec
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Investiční příloha statutu

REu DITSICA , a.s.

Fond kvalifikovaných investorů

Účinnáode dne 26. 5. 2021

ZÁKLADNÍINFORMACE O INVESTIČNÍČÁSTIFONDU
/.

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

Část
Informace

Investiční strategie a politika

Údajeo investičních akciích

Základní informace

Definice

Investiční horizont: 3 a více let.

Investiční horizont

Oceňovací období: kalendářní čtvrtletí.

Oceňovací období

Poslední den Oceňovacího období, ke kterému je
stanovovánaaktuální hodnota investičních akcií

Den ocenění

investiční
přílohy

zpětněpro celépříslušné Oceňovacíobdobí.

Fondu

Lhůta pro stanovení a vyhlášení aktuální hodnoty

investičních akcií: zpravidlado 25. kalendářního

Lhůtapro stanovení

dne měsíce následujícího po skončení Oceňovacího

aktuální hodnoty CP

období.

formace
o poplatcích a
nákladech
//.

TER

Pro účely Investiční přílohy mají pojmy význam uvedený ve Statutu, neni-li níže uvedeno jinak:

Investiční příloha

statut
Fondový kapitáltřídy
///.

ukazatelcelkovénákladovosti: 1,36%.

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

něcojiného.'

Fondovýkapitál Investiční částiFondu připadající na příslušnou třídu investičních akcií.

Výkladovéustanovení:

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

Obsah Investiční přílohy:

l
2
3
4

Investiční strategiea politika .........................................................................................................................................................3
Rizikovýprofil-specifickárizika....................................................................................................................................................?
Historickávýkonnost.................................................................................................................................................................. "10
Zásadyhospodaření s majetkem Investiční částifondu, informaceo podílu na zisku ................................................................. 10

5

Údajeo investičních akciích Fondu ..............................................................................................................................................

11

6

Informace o poplatcích a nákladech ............................................................................................................................................
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INVESTIČNÍSTRATEGIEA POLITIKA
ZPŮSOBINVESTOVÁNÍ FONDU

^esevtétočástH"vesťčnípřltohyhovoříonabyvání'zcizovám'ČU'inédispozicismajetko^^
rozumísetím majetkovéhodnotyInvestiční částiFondu,není-li níževýslovněuvedenojinak. '"'""""''"'""'
1.1

Investiční cíl a strategie

Investičním cílem Fondu je dosahovat zhodnocování prostředků investorů nad úrovní zhodnocení nástroiů

pe,neznl'ho-trh^ a tonazákladěPoskytování financování: resp.pořizování zajištěnýchi~ne2ajištěnycrpohíedáv'^
. nazákladěinvestic do majetkových účastí v obchodních společnostech.

l .2

Druhy majetkových hodnot
1. 2. 1

Ka Italové investice

lnv-esticedo kaPitálovych účastí v obchodních společnostech, zejm. doakcií, podílů, resp.jinýchforem
:i, kterénejsou přijaty k obchodování naregulovanémtrhu.

a) Účastinaobchodních společnostechzaměřujících sezejménanaposkytování zápůjčeka úvěrů
nebo vlastnící nemovitosti.

b) Účastínaspolečnostech, kterévlastní akcie,podíly, resp.jinéformyúčastinaobchodních
společnostechzaměřenýchnaoblastiuvedenévýše.

1. 2.2

Pohledávk z obchodního s ku a úvěrové ohledávk

Forómůženabývatdosvéhomajetku pohledávkynejen posplatnosti, alei před splatností, a to bez
ohledu naskutečnost, zdasídlo (resp. bydliště)dlužníka je umístěno včeské'repu'bliceč7v"zahraniči:
Fo"d_muže, svéexistuJICÍ i Případné budoucí pohledávky zatížit zástavním právemTřetí osobná to"za

p?dpokladuzachovánícelkovéekonomickévýhodnostitakovéoperacea nikolive'zjevném~rozpom^
l obchodní praxív místě a časeobvyklou. Fondmůžepohledávkytéžpostupovatzaúplatu"

1. 2.3

Posk ování úvěrů a za ů"ček

Fond může poskytovat úvěrya zápůjčky.
1.2.4

Nemovitosti včetně e-ichsoučástí a h-slušenství souvisela-movité věcia h- adnév olanéinvestice
inžen'rskésítě a od. . Nemovitostní aktivama-í ze-ména odobu:

.

pozemkůurčenýchk výstavběobjektůprobydlení nebokomerčních objektů,

. pozemku určených kezhodnocení formou změnyúčeluužívání pozemku a následnéhoprodeje,

.

pozemkůprovozovanýchjakoparkoviště,

.

pozemkůurčenýchk pronajímání třetím osobámproobchodní aktivity,

.

průmyslovýchareálůprovýrobua skladování;

.

rezidenčních projektů a domů,

.

budovprozdravotnickázařízení;

.

budovprovzdělánía školství a školicí střediska;

.

administrativních budova center;

.

hotelovýchkomplexůa jinýchrekreačních objektů;

.

logistických parků;

.

multifunkčních center;

.

nemovitýchi movitých energetickýchzařízení.

D^maJ.etku,_FonduizenabVtnemovitostzaúčelemjejího provozování, je-litatonemovitostzpůsobilá
pnradnémhospodařempřlnasetpravidelnýa dl°"hodobývýnos,nebozaúčelemjej^ho"dalši:ho'pr'odej^

je-li tato nemovitost způsobilá přinést zesvého prodeje zisk.

Fondmůžetéžnabývat nemovitosti výstavbou nebozaúčelemdalšího zhodnocení nemovitosti-ve svém

majetku umožnitnatakovýchnemovitostech výstavbu.Výstavbasamotnájevždyrealizovan'a'na''učet
Fondu třetí osobou k takové činnosti oprávněnou.

1.2. 5

Práva

Právavyplývající zezápisuhodnotuvedenýchv odst. 1.2 Investiční přílohy v evidencia umožňující Fondu
nakládat s touto hodnotou alespoň obdobným způsobem jako oprávněný držitel.
1. 2. 6

Do Inkova aktiva

Fond můžedále investovat do následujících doplňkovýchaktiv:

1. 2. 7

.

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

.

tuzemskéakcie,tj. vydanéemitentemsesídlem umístěným na území Českérepubliky;

.

zahraniční akcie,tj. vydanéemitentem se sídlem umístěným mimo území Českérepubliky;

.
.

cenné papíry vydané investičními fondy;
nástroje peněžního trhu.

Likvidní aktiva

Likvidní část majetku Fondu můžebýt investována krátkodobězejména do:

*

vkladů, se kterými je možno volně nakládat, anebo termínovaných vkladů se lhůtou splatnosti
nejdélejeden rok, pokud se jedná o vklady u bank, pobočekzahraničních bank nebo zahraničních
bank,jež dodržují pravidla obezřetnosti podle práva Evropských společenství' nebo pravidla, která
ČNBpovažuje za rovnocenná;

.
.

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

.

dluhopisůnebo obdobnýchzahraničních cenných papírů se zbytkovou dobou splatnosti nejdéletři
roky, které jsou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji se sídlem v členském
státě Evropské unie, resp. ve státě, jenž není členským státem Evropské unie, jestliže tento trh je

uveden v seznamu zahraničních regulovaných trhů ČNB;poukázek ČNBa obdobných zahraničních
cenných papírů.
1.3

Benchmark & index

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

Podrobnější informace o koncentraci způsobu investování - odvětví, stát, region, resp. určitý druh aktiv
Většina investic Fondu bude realizována v CZK. Účasti v kapitálových společnostech se budou týkat převážně

obchodních společností zřízených a existujících podleprávaČeskérepubliky,Slovenskérepubliky,případně jiných
evropských států.
Vzhledem ke koncentraci investičnístrategietak, jak je vymezena výše, může takové investování 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.
2. 5

Zajištění & záruky investice

Investice, jakákolijejí částani jakýkoli výnos z investice nejsou jakkoli zajištěny, resp. jakkoli zaručeny. Třetími
osobami nejsou poskytovány žádnézáruky za účelem ochrany investorů.
l. 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
majetkové hodnoty, do kterých Fond investuje, zhodnotí.

V souvislosti s přijetím úvěruči zápůjčkyje možnéposkytnout věřiteli zajištění s ohledem na běžnoutržní praxi
v místě a čase nikoli zjevně nepřiměřené (za zcela zjevně nepřiměřené však nelze bez dalšího vyhodnocení

konkrétních okolností případu považovatsituaci, kdy nominální hodnota zajištění přesahuje nominální hodnotu
přijatého úvěruči zápůjčky).V takovém případě může Fond podstupovat různádílčí smluvní omezení, vždyvšak

pouz,e,za ,podmlnkY celkové ekonomické výhodnosti takové transakce pro Fond. K zajištění přijatého úvěruči
zapů,jčkY. je Fond °Pravněn souladu příslušnými ustanoveními Statutu mj7'zastavovat ak tuálně ^"as't"nítí
LbuJ.O"ucivelm w'tem.Tovite^pohledáv^
v

s

i.v.př?aděúvemci,záPŮJČkyPoskytnutéhotřetí osoběpři přiměřeném dodrženídotčenVch'!
Fondu.

.

1.7

'

--------"

Možnostik poskytnutí úvěru,zápůjčky,darua zajištění, resp.úhradydluhunesouvisející s obhospodařováním
l.maJetxku-lo mju, m^oubYtposkYtovány zápůjčkynebo úvěrY' resP- nabývány úvěrové pohledávky jakékoliv
! čiprávnickéosobězapodmínek obvyklých v běžnémobchodním styku.

p.oku.dj.e u.ver.nebozapůjckaposkYtována-obchodním SP°lecnostem,jejichžpodílyv rozsahuumožňujícím jejich

o^d. Íuso.úvěrunebo
uxv. maÍetkuFond"' nemusí Fond Požadovat P° této jím ovládané obchodnf'společno"sti''zalj^ní
t.akweho.
záPŮJČky.Právě ohledem existenci vzájemného vztahu-ovláďají~tí owvládanéui
vlivu
řízení dotčené obchodní společností-ajej(-kontro~lu.
Onúu^konrozhoóu!ttího
~Poskytov7m
W^USF
nebo zápůjček jlným subJektům
možné
odpovídajícím za7šťěním zamču?ícímw lřadné"sp^^ní
US,ux,
s

na

a

na

Je

Pouze s

Fond nebude poskytovat dary třetím osobám.

ZSÍmÍepo?ytnou^aúhradudluhu nesouviseJ]cís obhospodařováním Fondulzeprovéstpouzezapodmínek
uvedenýchv odst. 1. 12Investiční přílohy.

S?nautázápůičkaneboúvěrmůžebýtpodřízena seniornímu bankovním"financovánínebojinémuzávazku
1. 8

Možnosti prodeje majetkových hodnot nenacházejících sev majetku Fondu

vrómci, obhospo(jařovánl majetkuFo"dunebudouProváděnyprodejetakovýchmajetkovýchhodnot,kterése

v majetku Fondunenacházejí. ... ,.. -, -..-., -....-..".,
.

1. 9

Vymezenítechnika nástrojůpoužívaných k obhospodařovánimajetkuFondua jejichlimity

Obhospodařovatel nebudepřiobhospodařování majetkuFondupoužívatřepoobchodyanifinančníderiváty.
B

INVESTIČNÍLIMirr

1. 10 Investiční limity

F.oniclod"ržcÍe. pns.vě činnosti

llmity

stanovené obecně

závaznými právními předpisy

a

investiční

a

další

limity

MaNkem. Fondusepro účelyvyPočtu investičních limitů,limitůu celkovéexpozicea jiných limitůrozumí aktiva
ti Fondu.

sd ^. tzv;zál<'adním

investičním

fondem ďe § 17b zákona

do:

o

daních

z

příjmů, který investuje

více než 90 %

a) investičních cenných papírů,

b) cennýchpapírů vydanýchinvestičním fondemnebozahraničním investičním fondem.

c) účastí v kapitálových obchodních společnostech,
--.... .-.. -...,
d) nástrojů peněžního trhu,
e) fínančních derivátůpodlezákonaupravujícího investiční společnosti a investiční fondy,

f)

PJaLvw^aÍwchzezópisu^
bodecha)aže)v evidencia umožňujících oprávněnémupřímo
nebone.přlmo nakládats toutoh°dnotoualespoňobdobnýmzpůsobemjako'op7ávněnydržiťeÍ,1

g) pohledávek navýplatu peněžních prostředků z účtu,
h) úvěrůa zápůjčekposkytnutých investičním fondem.

1. 10. 1 Limit ro max.v'si ka itálovéinvestice dle odst. 1.2. 1 Investiční říloh
Výšelimitu: max. 50 % hodnoty majetku Fondu

Výpočet:hodnotakapitálovéinvestice/majetekFondu

1. 10.2

Limit ro osk ovánéúvě a za ů'č odst. 1.2. 3 Investiční říloh -celkem
Výše limitu: max. 99 % hodnoty majetku Fondu

Výpočet:suma poskytnutých úvěrůa zápůjcek/majetekFondu
1. 10.3

Limit ro max. v'si os

nu'ch úvěrůtémuž dlužníkovi dle odst. 1.2. 3 Investiční říloh

Výše limitu: max. 50 % hodnoty majetku Fondu

Výpočet:hodnota poskytnutých úvěrůtémuždlužníkovi/majetek Fondu
1. 10. 4

Limit romax. v'si investic do nemoviťch věcí dle odst. 1. 2. 4 Investiční

říloh

Výše limitu: max. 10 % hodnoty majetku Fondu

Výpočet:hodnota investicdo nemovitých věcí/hodnota majetku Fondu
1. 10. 5

Limit ro minimální v'si likvidního ma"etku dle odst. 1. 2. 7 Investiční

řítoh

Výše limitu: min 500. 000 Kč s možností dočasného snížení do vypořádání příslušných obchodních
případů.
Výpočet: likvidní majetek/majetek Fondu
Výjimka z plnění limitu: žádná
1. 10. 6

Limit ro zaústění závazků třetích osob dle odst. 1. 12 Investiční

říloh

Výše limitu: max. 25 % hodnoty majetku Fondu
Výpočet: hodnota zajištěných závazků/majetek Fondu
1. 10.7

Limit ro ři'até úvě a za ů'č dle odst. 1.6 Investiční říloh
Výše limitu: max. 400% hodnoty fondového kapitálu Fondu
Výpočet: suma přijatých úvěrů a zápůjček/fondový kapitál Fondu

C

INVESTOVÁNÍA TECHNIKYK OBHOSPODAŘOVÁNÍ

1. 11

Podrobnápravidla pro nakládání s majetkem Fondu

V rámci obhospodařování majetku Fondujsou činěnyzejménanásledující kroky:
a) pořizování aktiv do majetku Fondu;
b) prodej aktiv z majetku Fondu;

c) pořizování akcií, podílů, resp. jiných forem účastí na obchodních společnostech a následné přebírání jejich
jmění do rozvahy Fondu, resp. uskutečnění procesu přeměny Fondu;
d) využívání opčnfho práva Fondu spojené s nabytím účasti na cílové obchodní společnosti;

e) 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
f)

o výstavbě postupně dle skutečně provedených prací;
prodej a pronájem aktiv dle odst. 1. 2 Investiční přílohy;

g) rozdělování budovnajednotky na základěprohlášení vlastníka budovy podle přísl. zákona;
h) prodej a pronájem jednotek vzniklých dle předchozího bodu;

i)

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

j) pořizování nemovitostí do majetku Fonduza účelemjejich zhodnocení, dalšího prodeje a pronájmu;
k) v souvislostis činnostmipodle písm. h) výšea písm. j) výše mohou býtna účetFonduk budovám,jednotkám,
rozestavěným budovám a rozestavěným jednotkám v majetku Fondu uzavírány zástavní smlouvy k zajištěni'
úvěrůbudoucích kupujících na financování koupětěchtobudova jednotek podle kupních smluv nebosmluv
o budoucích kupních smlouvách.

L12 pravidlaproPoužitímaÍetku Fonduk zajištěnízávazkutřetí osobynebok úhradědluhu, kterýnesouvisíš investiční
Majetek Fondu může být využit k zajištění závazku třetí osoby P°"^ při zachování celkové ekonomické
pro Fonď Na účet lnvestiční části Fondi nesmí bVt" uhrazen
ďí'u^"který"newsouvis1,-

operace
výh?n^stijakove,
s investiční činností Fondu.

u

~'- ~'"~~" ". "..'

1. 13 Podmínky, zakterýchlzeaktivumv majetkuFonduzatížitvěcnýmčiužívacím právemtřetí osoby
Akti^zatí?navěcnYmprávem' služebností' zástavním právem, resp. užívacími právytřetích osobmohou být
^aÍYVána-domajetku Fondupouzepři zachováníekonomickévýhodnostitakovéoperacepřo Fond(tedy'i
J.eÍ'. cen.a"porízenLodpov'daj'cí. existencikonkrétního věc"éhoprávaapod. ).Stejnětakiv'phpadějiž'sťávajídÍio
i v majetku Fondu
je možnéJehozatížení věcnýmia jinými právytřetích osobpouzepři zachovan'í-shora
Práva třetích osob však mohou vznikat i
zákona, 'rozhodnutím sou'ďučis'pT avn'íhoi orgán'u"

uvedených pravidel.

ze

stej,nepodmmkY. obezřetnosti. při Pořizování aktivdomajetku Fonduplatí i pronabývánípodílů v obchodních
společnostech,jejichžpodíly čiakciejsoupředmětem zástavynebojinýchprávtřetích'osobr
.

2..14 Využití pákovéhoefektu

Fondmůževyužít při provádění investic pákovýefektv souladus odst. 1.6 Investiční přílohy.
1. 15 Možnostposkytnutí finančního nástrojez majetkuFondu

Fond neposkytuje investiční nástroje ve svém majetku Jakofinanční kolaterál nebo srovnatelné zajíš
práva cizího státu.

1. 16 Pravidla pro výpočet celkové expozice Fondu

CelkováexpoziceFondusevypočítává standardnízávazkovoumetodou.
D

DALŠÍINFORMACE V SOUVISLOSTI S INVESTICÍ

1. 17 Vymezeníokruhuinvestorů,prokteréje Fondurčen

in vestiční

akcie Fondu mohou být

pořizovány

pouze

kvalifikovanými investory

ve

smyslu ustanovení § 272

1. 18 Charakteristikatypickéhoinvestora

Profil typického investora: kvalifikovaný investor ve smyslu Zákona.
Investiční horizont: VizZákladní informace o Fondu

Zkušenosti s investováním: dlouhodobé, zejménas různýmitypyinvestičních nástrojů.
2

RIZIKOVÝPROFIL- SPECIFICKÁRIZIKA

Kd.e.se, mze, h.ovořl ° majetku či aktivech Fondu v souvislosti s riziky spojenými investováním, rozumí se tím

majetek čiaktivaInvestiční částiFondu,není-li níže výslovněuvedeno'jinak.
2.l

Popisvšech podstatných rizik

y:návaznost'. na_,č'.7 statutu setímtodoPlňuJÍ Podstatnáobecnárizikao podstatnáspecifickárizikaspojená
s investováním doFondu,zejm.vevztahu kekonkrétní investiční strategiia aktivům:
Rizikos oenés investicemi doakcií odílů řeš . -in'chforem účastív obchodních s olečnostech

2. 1.1

obchodr" s.polečnost1'na kterých má Fond účast' mohou byt dotče"y Podnikatelským rizikem.
vdustedku tohoto nzikamůžedojít k poklesutržní cenypodílu v obchodní společnosti"čí k'úplnému
znehodnocení (úpadkuobchodní společnosti), resp.nemožnosti prodeje podílu v obchodní společnosti.

Podnikatelská rizika jsou souhrnný pojem pro všechna rizika, která zásadním způsobem ovlivňují
podnikání.

Poskytování zápůjček- existuje zde riziko právních vad (o existenci zápůjčkyči jejího zajištění) a riziko
vypořádání (na dlužníka můžebýt prohlášenúpadek)z těchto důvodůmůžehodnota nabytéhopodílu
kolísat a snižovat hodnotu majetku Fondu.
2. 1. 2

Riziko s o"enés investicemi do nemovitostí řeš . nemovitostních s olečností

Obecně u investic do nemovitostí existuje riziko omezené likvidity majetku Fondu, riziko investic, na

kterých vázne zástavní nebo jiné právo třetích osob, riziko nedostatečné infrastruktury potřebné k
využívání nemovitosti a riziko vyplývající z oceňování nemovitostí. Nabývá-li Fond do svého majetku
nemovitosti (konkrétně stavby) výstavbou, existuje riziko jejich vadného, příp. pozdního zhotovení, v

důsledkučehožmůžeFonduvzniknoutškoda.Vzhledemk povazemajetku existuje rovněžrizikozničení
takového aktiva, ať již v důsledku jednání třetí osoby či v důsledku vyšší moci.

Riziko spojené s kolísáním hodnoty nemovitostí v majetku Fondu. Hodnota nemovitého majetku
v portfoliu je ovlivněna typem nabývaných nemovitostí, polohou, technickým stavem a schopností

nemovitosti generovatFondu pravidelnépříjmy. Hodnota nemovitostí je zároveňovlivňovánasituací na
trhu s nemovitostmi a poptávkou po nich.
V případě investic do nemovitostí, na kterých váznou zástavní nebo jiná práva třetích osob, existuje
riziko omezené likvidity takových nemovitostí, dáte existuje riziko nedostatečné infrastruktury potřebné

k využívání nemovitosti a rizikovyplývající 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 může obchodní společnosti vzniknout škoda. Vzhledem k povaze majetku

existuje rovněž riziko zničení takovéhoaktiva, ať již v důsledkujednání třetí osoby či v důsledkuvyšší
moci.

Hodnota majetku Fondu se můžesnížit v důsledku stavebních vad nemovitostí nabytých do majetku
Fondu.
2. 1. 3

Riziko rávníchvad

Hodnota majetku Fondu se může snížit v důsledku právních vad aktiv nabytých do majetku Fondu, tedy

například v důsledkuexistencezástavního právatřetí osoby,věcnéhobřemene, nájemního vztahu, resp.
předkupního práva.V rámciomezování tohoto rizikaje prováděnakontrola aktiv před jejich nabytím.
2. 1. 4

Riziko s o"ené s investicemi do ohledávek

Investice do pohledávekjsou založenyna odhadu průměrnévýnosnosti nabývaných pohledávek,vždy
však posuzovaném v určitém časovém a hodnotovém intervalu. Výnosnost konkrétní pohledávky proto

nelze individualizovat. Předpokladem průměrnéhovýnosu je tak nejen vyšší individuální výnosnost
určité pohledávky, nýbrž současně i v jiných případech výnosnost nižší.

Pohledávkyjsou zpravidla nabýványza cenu nižší, než činí jejich jmenovitá hodnota, a to přiměřeně
k rizikujejichvymezení. Investicedo pohledáveka zápůjčekje tak nezbytnévnímat současněi z pohledu
dalších shora zmíněných rizik, a to zejména rizika právních vad (o existenci pohledávky či jejího zajištění

často probíhá spor) a rizikavypořádání (na dlužníka můžebýt prohlášenúpadek).
2. 1. 5

Riziko s o"enés os tavením úvěrůa za ů'ček

S ohledem na možnost Fondu poskytovat ze svého majetku úvěrya zápůjčkyhrozí riziko, že dlužník
nedodrží svůjzávazeka nesplatí poskytnutýúvěrči zápůjčkuvčasvčetněnaběhléhopříslušenství. Riziko
je řízeno prověřováním bonity budoucího dlužníka, výběrem protistran dosahujících určitou úroveň
ratíngu, nastavením objemových limitů na pohledávky vůči jednotlivým protistranám a využíváním

zajišťovacích nástrojů (směnka, zástava cenných papírů, nemovitostí apod.), vč. vhodných smluvních
ujednání zahrnujících sankce za pozdní'splacení.
2. 1. 6

Riziko vvplwaifď z ingerence třetí osoby Doskytuifcí úvěr či zápůjčku

Bez ohledu na skutečnost, že Fond postupuje v souladu s pravidly pro přijímání úvěrů a zápůjček

stanovených ve Statutu, 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
žádnévzájemné smluvní či zákonné ujednání.

2. 1. 7

Rizika 'ka'ícíseudržitelnosti

Rizikatýkající seudržitelnosti představují události nebosituacev environmentální nebosociální oblasti

n?_ov.oblastLsprávy. a řízení-. která byv případě, žeby nastala, mohla'mítskutečny~nebo možný

významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.

y.scl,ucasne doběnejsou zohiedňovánarizika udržitelnosti cobysamostatné kategorie rizik,jelikož
?,e"d.Tít-"^^i?a"J1 ?sou . ohledem. na . složení Portfolia investičního fondu aTnvesťiční" strategie
s

relevantní, resp.Jižjsouobsaženav jinýchkategoriích rizik.V relevantních případech všakmohouTvt
?Lka Jla se. udržite'nost'. zestranyobhosPodařovateiePosuzovánaavysied^
'vramtí investičního rozhodnutí s ohledem napovahupodkladových aktiv.

Podkladové investice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria EU"pro"environmentální

udržitelné hospodářské činnosti.
2. 1. 8

Úrokovériziko

Fo.ndm.uze.přij'mata Poskytovat úvěrVa zápůjčky,přičemž úrokovásazbau těchtoúvěrůa zápůjček

můžebýt stanovena s pohyblivou úrokovou sazbou, Fondtak můžebýtvystaven'kurzovému'ri"ziku"
spoklesem "rokových. sazebtakhrozí'že úrokovévy"osyz Poskytnutého úvěručizápůjčkybudounižší,'
n.Nby'op, "vodneočekáváno'a na°Pakúrokovénákladyspojenés přijatými úvěrya'zápůjčkambu'ď=u

vyšší, než bylo původněkalkulováno.
2. 1. 9

' '

' --'--.-'--.. """->

Riziko denominace investic v cizí měně

^pfípade. zejsouinvesticedoFondudenominoványv jinénežv národní měně,jehoúčetnictví musí

, obecnězávaznými právními předpisy vedeno v národní měně,tedyv českých korunách.
Vlivem účtování o přeceňovacích rozdílech aktiv a pasiv Fondu mohou vznikaťv účetnictví 7ná'rodní

méněúčetní zisky, které mohou v souladu s platnými daňovými předpisy podléha't"zdanění"Tato
p.rlpadněp'acenádaň'kterou v doběvzniku Fondu není možnékalkulovat, může"mít-negativní"vliv"na

výslednou výši zhodnocení investic do Fondu.
.

2. 1.10 Rizikonestáléhodnot investičních akcií Fondu

V důsledkuskladbymajetku Fondua způsobuJehoobhospodařování můžebýt hodnota investičních
nestáláJednotliváaktivapořizovaná domajetku Fondupodléhajívždytržním a úvěrovým
rizikům^ určitémíře volatility (kolísavostí) trhů.Výšeuvedenéfaktory mohou~míť vliv na"nestálost
aktuální hodnotyinvestičních akcií Fondu.
2. 1. 11

Riziko koncentrace

Rizikospočívá v možnosti selhání investice při soustředění investovaných prostředků v určitém druhu

průmyslovéhoodvětví, státučiregionu nebourčitémdruhuaktiv. Nízká diverzifíkace portfolia'Fondu
napříč různÝmi^odvětvímimůžepřinášetvýnosovýpotenciálv obdobírůstu,alestejněVakmůžehodno~ta

cenných papírů vydávaných Fondem zaměřeným naúzcevymezené odvětví významně klesaťvobdobí
recese či krize tohoto odvětví.
2. 1. 12

Měnovériziko

lÍ'ecfem. na.,.moznost ,l:ondu realizovat investice v různých měnách může být Fond vystaven
me.novémunziku'. K rlzeníměnového rizikabudouv rámciFonduvyužívány zajišťovací nástroje,"Íako

jsou např. měnovéforwardyneboměnovéswapy.
2. 1. 13

Riziko zrušení Fondu

Z ekonomických, restrukturalizačních či legislativních důvodů můžedojít kezrušení Fondu. Fond může

??J^!e,n-též-vdůs'^dku VYmazuFonduzeseznamu vedenéhodleust. §597z7kona, vyjde^'najevo^

zezápisdoseznamu byl proveden na^základěnepravdivých nebo neúplných údajů,nebojestliže"Fonď

nemá.cle!e.ne23. měs'cedepoz'táre-ČNBmůžerovněžrozh°dnouto zrušení FonduslikvÍdacUesťÍiže

průměrnávýše fondového kapitálu Fondu za posledních 6 měsíců nedosahuje"částku oďpo^daifa
alespoň 1^250.000 EUR nebo jestliže odňala Obhospodařovateli povolen7"k'činnostiTnv^tiční

společnosti, nerozhodla-li současně o změně obhospodařovatele podle § 541 Zákona"V ďůsTedku

tohoto rizika nemá investor zaručeno,že bude moci trvat jeho investice po celou dobu doporučeného
investičního horizontu. To může mft dopad na předpokládaný výnos z jeho investice.

HISTORICKÁVÝKONNOST
3.l

Grafické znázornění historické výkonnosti
Vývoj kurzu f^NOIT investiční fond s prcměnnýmzéKladnÍm kgpitálem.

Vývoj kurzu RENDITinvestiinl fond s proménnýn'základním kapňalem.

se. - Imesllinl akcie, Via A

a s - Iroesllinf akcie. Iflda B

Výpočet historické výkonnosti vychází z hodnoty fondového kapitálu Investiční části Fondu.
Údajeo historické výkonnosti Fondu jsou poskytovány všem investorům prostřednictvím Klientského vstupu.

4

ZÁSADYHOSPODAŘENÍS MAJETKEMINVESTIČNÍČÁSTIFONDU,INFORMACEO PODÍLU NAZISKU

4. 1

Účetníobdobí
Viz Základní informace o Fondu.

4. 2

Působnostke schválení účetní závěrkyInvestiční části Fondu
Schválení účetní závěrky Investiční části Fondu náleží do působnosti valné hromady Fondu.

4. 3

Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů
Majetek a dluhy Fondu se oceňují reálnou hodnotou.

Majeteka dluhyz investiční činnostiseoceňují reálnouhodnotou podle mezinárodních účetních standardůs tím,
že:

a) pro určení hodnoty investičních nástrojůse použije kurz platný pro období, ve kterém se nachází příslušný
Den ocenění, resp. poslední známýkurz, který bude k dispozic;ke dni předcházejícímu o pět pracovních dnů
poslední den Lhůty pro stanovení aktuální hodnoty CP k příslušnému Dni ocenění;
b) pro určení hodnoty cenných papírů představujících podíl na jiné právnické osobě se použije nejméně jednou
ročně znalecký posudek;
c) pro určení hodnoty nemovitých věcí včetně jejich součástí a příslušenství se použije nejméně jednou ročně
znalecký posudek.

V odůvodněných případech (např. v případě náhlézměny okolností ovlivňující cenu investičních aktiv v majetku
Fondu) může Administrátor provést i mimořádné ocenění a stanovení aktuální hodnoty investičních akcií.

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

Způsob použití zisku Investiční části Fondu

Hospodářskývýsledek Investiční' částiFonduvznikájako rozdíl mezi výnosyz majetku z investiční činnosti Fondu
a nákladyna zajištění činnosti investiční činnosti Fondu.
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Rozhodnutl
o,rozdělení zisku nebojiných výnosů z maJetku '"vestiční částiFondu náleží do působnosti valné
Fondu.
VÍOSyzmÍetl<uvlnYestičníčásti l:ondusePoužiJ'kekrytí nákladů,nestanoví-li obecnězávaznéprávní předpis

nebotelo statutjinak-pokud hosPodaření Investičníčásti Fondu Účetníobdobí7končíziskem7můžebýťteln'to
?lkpo-um. (iLkvýplatěpoď!unaziskunebo(ii)k investicím směřujícím kezvýYen7hodnot7majetk^ln^stičtní
za

i^Fondu.Pokudhospodaření Investiční částiFonduzaÚčetníobdobískončíztrátou,budetatoztrátahrazTna

ze.zdl'OJŮ.Investiční částiFondu-_Kekrytí ztrátysePřednostně použijenerozdělený'zisk zminu'ÍychÍe"t. *Nes"tači;H

tvto.prostředky lnvest.iční části/ondu kekrytí ztráty, musí býtztrátav rocenásledujícím poÚčetním obďobí,~ve
ztráta vznikla, kryta snížením kapitálového fondu, byl-li zřízen.

4. 5

-

^-- --...... -->.,

Informaceo výplatěpodílu nazisku

Připadný^zisk Investiční části Fondu může být použit k opětovným investicím směřujícím ke zvyš
Fondua Fondtaknemusí vyplácetžádnýpodíl naziskučivýnosech.

Rozhodným dnem pro uplatnění právanapodíl naziskujedenurčenýv souladu s úst.§ 351ZOK.

Podňnaziskujesplatnýdotří měsícůodedne,kdybylovalnouhromadouFonduučiněnorozhodnutí o rozdělení
Podíl na ziskuvyplácí Fond^nasvénákladya nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účetinvestora

uvedenýv seznamu akcionářů.

práv^na.vYplat" p.oďlu na zisku' ° jehož vyP'a<=ení bylo rozhodnuto valnou hromadou Fondu, se promlču
lhůtě.

.

sin vestlc. a.kc"vydanou k Fondu. Je SP°JenoPráv°
m

"a

Podíl

na

zisku jen

z

hospodaření

Investiční části Fondu,

!rterLvalna akcií.
hromada Fond"schválila k rozdělení- Tento podíl na zisku se u~rčuje"zvlašť"p7o7ednotlivé"třMuv
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ÚDAJEO INVESTIČNÍCHAKCIÍCH FONDU

5. 1

Přehledová tabulka k investičním akciím
Třída investičních akcií
ISIN

CZ0008045002

CZ0008045010

CZ0008045077

Zaknihovanýcennýpapír na

Zaknihovanýcennýpapír

jméno.

Zaknihovaný ce

na jméno.

jméno.

Měna

CZK

CZK

CZK

Jmenovitá hodnota

Investiční akcie bez jmenovité hodnoty(kusové).

Přijetí k obchodování nebo
registrace na evropském
regulovaném trhu nebo
přijetí k obchodování v MOS

Nejsoupřijaty k obchodovánína regulovanémtrhu,tzn.
nejsoukótoványnažádnémregulovanémtrhu,ani
obchodním systému.

Označení osob, které mohou
nabývat investiční akcie

smyslu Zákona

Forma investičních akcií

Plnění vkladové povinnosti
po částech

přijaty k obchodovánív žádnémmnohostranném
Kvalifikovaný investor ve

Ne
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Zakladatel Fondu a

kvalifikovaný investor ve

Kvalifikovanýinvestor ve

smyslu Zákona

smyslu Zákona

Ne

Ne

U kvalifikovaných investorů dle § 272 odst. l písm. i) bod l. Zákona 125. 000, - EUR Gedno
sto dvacet pěttisíc euro) nebo ekvivalentv jiné měně.
U kvalifikovanýchinvestorůdle § 272 odst. l písm. i) bod 2. Zákona1.000.000,- Kč(jeden
milion korun českých) nebo ekvivalent v jiné měně.
Minimální

vstupní

U kvalifikovaných investorů dle § 272 odst. l písm. h) Zákona 100. 000, - Kč (jedno sto tisíc
korun českých) nebo ekvivalentv jinéměně.

investice

U kvalifikovaných investorů dle § 272 odst. l písm. a) až g) Zákona 100.000,- KČOedno
sto tisíc korun českých) nebo ekvivalent v jiné měně.

každádalší
Hodnota jednotlivého
odkupu

Doba, kdyjsou investiční
akcie vydávány

100.000,- Kč(jedno sto tisíc korun českých) nebo ekvivalentv jiné měně
Minimálně100.000,- KčUedno sto tisíc korun českých).
Kdykoliv po vzniku Fondu.
Do 3 měsíců od posledního dne Oceňovacího období, kdy byla podána žádosto zpětný
odkup investičních akcií ve výši do 5 mil. Kč;

Lhůta pro zpětný odkup

do 6 měsíců od posledního dne Oceňovacího období, kdy byla podána žádost o zpětný

investičních akcií

odkup investičních akcií ve výši do 20 mil. Kč;

do 12 měsíců od posledního dne Oceňovacího období, kdy byla podánažádosto zpětný
odkup investičních akcií ve výši nad 20 mil. Kč.
Hlasovací práva

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

Způsob určení poměru
rozdělení zisku Fondu
z investiční činnosti na
jednotlivé třídy investičních

Z fondovéhokapitálu připadajícího na tuto třídu investičních akcií vypočtenéhodle odst.

Způsob určení poměru
rozdělení likvidačního
zůstatku Fondu z investiční

činnosti na jednotlivé třídy
investičních akcií
Distribuce zisku

5.2

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.
růstová

růstová

růstová

Údajeo osobě, kteráeviduje cennépapíry v zaknihovanépodoběa stručný popis způsobutéto 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 zaknihovaného cenného papíru je seznam akcionářů nahrazen evidencí
zaknihovaných cenných papírů. Samostatnou evidenci cenných papírů vede Administrátor. Zaknihovanécenné
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.

V případě investičních akcií přijatých k obchodování na Burze cenných 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.
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5. 3

Popisprávspojenýchs investičními akciemi Fondu

Dividendový způsobdistribuce ziskuspojenýs danoutřídou investičních akcií označuje,žeu investičních akciíje
zhodnoceni zpravidla vypláceno v penězích ve formě dividendy. Růstovýzpůsobdistribuce zisku označuje, že
u investičních akcií je zhodnocení použito k dalším investicím a je promítnuto dozvýšení hodnoty investičních

akcií.

Investoři Fondusepodílejí nahodnotěfondového kapitálu Investiční částiFondupřipadajícím napříslušnou třídu

investičních akcií v poměruhodnotyjimivlastněnýchinvestičních akcií danétřídy k celkovému počtuvydaných

investičních akcií této třídy. Investiční akcie stejné třídy zakládají stejná práva všech investorů"vlastnících
příslušné investiční akcie.S investiční akcií Fondujsouspojenazejm. následující právainvestora na:"
a) odkoupení investiční akcie Fondu nazákladěžádostiinvestora;

b) podíl nazhodnocení majetku Investiční částiFondupřipadajícího nakonkrétní 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 práva vyplývající investorovi Fondu zeStatutu až obecně

závazných právních předpisů.
5. 4

Doklad vlastnického práva k investičním akciím Fondu

Vlastnické právok zaknihovaným investičním akciím Fondu se prokazuje u investorů - fyzických osobvýpisem

z jejich majetkového účtuvlastníka cenných papírů, naněmžjsou investiční akcievedeny, a průkazemtotožností,
u-.. ínv^torú. ~. Právnickych osob výpisem z jejich majetkového účtu vlastníka cenných papírů, na němž jsou
investiční akcievedeny, výpisem z obchodního rejstříku investora ne starším 3 měsíců a průkazem totožnosti
osoby oprávněné za právnickou osobu jednat. V případě zmocněnce vlastníka investičních akcií je navíctíeba

předložit Plnou^moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Investorje povinen předložit výpis ze svého

majetkového účtuvlastníka cenných papírů, který obsahuje aktuální a platné'údaje. Vypiš z majetkového účtu

vlastníka cenných papírů poskytne nazákladěpísemné žádosti investora osoba veďoucťsamostatnou evidenci^'

Vlastnické právo k investičním akciím Fondu v listinné podobě se prokazuje předložením příslušných listin
obsahujících identifikační údajeinvestora, kterému svědčí nepřetržitá řada rubopisů nainvestiční akcii.'

5.5

Podmínění převoditelnosti a informačnípovinnostnabyvateleinvestiční akcieFondu

K převodu investičních akcií Fondumusí mít investor(převodce) předchozí souhlasstatutárního orgánuFondu
k takovému převodu, a tov písemné formě.Statutární orgánvydásouhlass převodem zasituace, kdynabyvatel
investičních akcií Fondusplňujeveškerépožadavkynaosobu investora do Fondu,cobyfondu kvalifikovaných

investorů stanovených Statutem,jakoži obecnězávaznýmiprávními předpisy, a to bezzbytečnéhoodkladu"po
jeho kontrole. Souhlass převodem investičních akcií Fondu mezistávajícími investory jevydávánneprodleně
potřeby kontroly.

V případe převodu nebopřechodu vlastnickéhoprávak investičním akciím Fondujejejichnabyvatelpovinenbez
zbytečného odkladu informovat Fondo změněvlastníka. K účinnosti převodu akciev podobě listmného'cenneho

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 sev souladu s úst. § 272 odst. 3 Zákona nepřihlíží.
5.6

Stanovení aktuální hodnoty investičních akcií

VizZákladní informace o Fondu. Aktuální hodnota investičních akcií jestanovována samostatně pro každoutřídu
mvestičních akcií. Aktuální hodnota investiční akcie danétřídy je stanovována z fondového kapitálu Investiční

částiFondupřipadajícího napříslušnou třídu investičních akcií (Fondovýkapitáltřídy) zjištěnéhopro konkrétní
obdobl'ato neJméneÍedenkrát zaOceňovací období keDniocenění. Aktuální hodnotu investiční akciestanovuje
AdministrátorveLhůtěprostanovení aktuální hodnotyCP.Aktuální hodnotainvestiční akciejezaokrouhlena^
čtyři desetinná místa směrem dolů.
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Při výpočtu Fondovéhokapitálu třídy jsou zohledňoványparametry třídy uvedenév 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 hodnotyCPdodržena,tímto není dotčenazákonnámaximální
roční lhůta pro stanovení aktuální hodnoty investiční akcie.
5. 7

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

5. 8

Vydávání investičních akcií

Investiční akciejsou vydáványv Českérepublice. Vydávání investičních akcií probíhá na základěsmlouvy uzavřené
mezi investorem a Fondem.

Investiční akcie, o jejichž vydání bylo zažádáno do dne, ke kterému se poprvé stanoví aktuální hodnota investiční
akcie příslušné třídy, nejdéle "sak 3 měsíce ode dne, kdy Obhospodařovatel zahá"! vydávání investičních akcií

příslušné třídy, se vydávají za částku rovnající se l, - Kč pro třídy vedené v CZK. Za den zahájení vydávání
investičních akcií příslušné třídy se považuje den vydání první investiční akcie dané třídy. Vyjma uvedeného

prvotního období jsou investiční vydáványza aktuální hodnotu investiční akciestanovenouve vztahu k příslušné
třídě investičních akcií vždy zpětně pro Oceňovací období, v němž se nachází Den ocenění, ke kterému byl
Administrátorovi dán 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 doby v 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.
Počet investičních akciívydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základěplatby investora na účet
Fondu a aktuální hodnoty příslušné třídy investičních akcií Fondu platné pro Den ocenění, zvýšené o případnou

vstupní přirážku. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný
rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií je příjmem Fondu.
Fond vydá investiční akcie prostřednictvím Administrátora zpravidla do 10 dnů od stanovení aktuální hodnoty
investičních akcií pro rozhodnéobdobí, v němžse nachází Den ocenění.
Investičníakcie v zaknihované podobě je investorovi vydána připsáním na jeho majetkový účet vlastníka 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 akcie vydány.
Investorovi může být při vydání investičních akcií účtována vstupní přirážka, jejíž výše pro konkrétní třídy
investičních akcií je uvedena v odst. 6. 1 Investiční přílohy. O konkrétních podmínkách a výši přirážky rozhoduje

Obhospodařovatel. Vstupní přirážka je zpravidla příjmem osoby nabízející investice do Fondu. Podmínky a výše
přirážky jsou na vyžádání k dispozici u Obhospodařovatele.
5. 9

Právo odmítnout žádost o vydání investičních akcií
Pro udržení stability nebo důvěryhodnosti Fondu je Obhospodařovatel oprávněn rozhodnout, které pokyny
směřující k vydání investičních akcií akceptuje a které pokyny neakceptuje. Důvodem odmítnutí může být např.

nedostatek investičních příležitostí, přebytek likvidních prostředků Fondu či z důvodůdle žák. č. 253/2008Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších

předpisů. V případě, žev mezidobí od přijetí pokynu směřujícímu k vydání investičních akcií do doby rozhodnutí
o neakceptaci takového pokynu budou peněžení prostředky investora poukázány na účet Fondu, je

Obhospodařovatel povinen tyto peněžní prostředky zaslat zpět na účet, z kterého byly investorem poukázány,
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resp"_postupuje. dle.dotčenýchustanovenízák- č- 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů

z trestné Činností a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
5. 10 Odkupování investičních akcií

Odkoupit lzeinvestiční akcie investora, který doručil Administrátorovi žádosto odkoupeni- investičních akcií.

se podává na formuláři, který je dostupný prostřednictvím Klientského vstupu. Žádost doručená

Dneocenění- resp. připadá-li Den ocenění jinýnež pr7covní~ďen, 'pak
dotétodobyv pracovní den mu předcházející, se považuje za'žádostpodanou keDniocenění, '|inak'seiádosť

Admln lsh'átorovi nejpozclejl do

16 hodin

na

považuje za podanou k nejbližšímu následujícímu Dni ocenění.

Fondodkupujeinvestiční akciezaaktuální hodnotuinvestičních akcií danétřídy, vyhlášenouzpětně |

v němžobdržel žádostinvestora o odkup.

" ' ~'" -^-- r. - --".,

l^i"-.i^álnl hodno.ta Jedl'lotlivého odkuPU investičních akcií je uvedena v odst. 5. 1 Investiční přílohy. Hodnota
vsechlnvestlčr"'ch akcií vevlastnictví Jednoho investora nesmí po provedení odkupu~klesnouťpoď~čásťku
.

?p.ov'daJÍCÍ rT"nimá'.n''výš.i investicedanéhoinvestoradleodst.5. 1 Investiční přílohy, nesta"novNi Zakon~jinak".
Pokudbyk tomu došlo,jeAdministrátor oprávněn provéstodkoupení všechzbývajících investičních akd7daného

investora.

Odkupinvestičních akcií uvedených v žádostiinvestora budevypořádán ve lhůtěuvedenév odst. 5. 1 Investiční
přílohy, a to bezhotovostnínn převodem na účet investora uvedený ve smlouvě uzavřené mezi'investorem"^

Fondemnebonajinýúčet,kterýinvestoruvedlv žádostio zpětnýodkups úředněověřeným poďpisem"
Investorovi můžebýt při odkupu investičních akcií účtovánavýstupní srážka,jejíž výšeje pro konkrétní tříd

investičních akcií uvedenav odst.6. 1 Investiční přílohy. Výstupní srážkaje příjmem Fondu'
5. 11 Pozastavenívydávánía odkupování investičních akcií

obhospodarovatel může Pozastavit ^dávání a odkupování investičních akcií Fondu, pokud je to nezbytné

z. duvodu ochranyPrávneboPrávemchráněnýchzájmůinvestorů,jakonapř. při prudkém'pohybu~hodnoty'akťiv

tvořících podstatnou část majetku Fondu. O pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií'Fondu

rozhoduje obhospodařovatel- pozastav.ení odkuPování investičních akcií sevztahuje i nainvestiční akcieFondu",

o jejichžodkoupení investor požádalpřed pozastavením vydávání neboodkupování investičníchakciía u~nichž
nedošlo k vypořádání obchodu, nebo běhemdobypozastavení vydávání neboodkupování investičních akai.'
5. .22

Veřejné nabízení

Veřejné nabízení investičních akcií je povoleno.
5. 13

Hromadná listina

Lnve!tic"i'-.akc'e
v podobě listinn.Ýchcennvch papírů' které vlastní jeden investor, mohou být nahrazeny
hromadnou listinou. Investor Fondu
má právo

na

základě své písemné žádosti doručené

AdministVátoroviia ďaí

o^yměnu hromadné listiny nahrazující jím vlastněnéinvestiční akcieFonduv podobělistinných'cennychpapíró
zajednotlivé investiční akcie, resp. zajinéhromadné listiny
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INFORMACEO POPLATCfCHA NÁKLADECH
6.l

Údajeo poplatcích účtovanýchinvestorůma nákladechhrazenýchz Investiční částí Fondu
Třída investičních akcií

Vstupní přirážkaje účtovánainvestorovijednorázověpři úpisuinvestičních akcií a

Vstupní přirážka

činí maximálně 3%.

4 % z hodnoty odkupu,
pokud držel investor
příslušné investiční akcie

po dobu do l rok;
3 % z hodnoty odkupu,

pokud držel investor
příslušné investiční akcie
po dobu l až 2 roky;
0%

Výstupní srážka

0%
2%z hodnoty odkupu,
pokud držel investor
příslušné investiční akcie
po dobu 2 - 3 roky;
O % z hodnoty odkupu,
pokud držel investor
příslušné investiční akcie
po dobu delší než 3 roky.

Úplata Obhospodařovatele za
obhospodařování Fondu

Náklady a
poplatky

Odměnaza

Celková úplata Obhospodařovatele tvoří součet:
úplaty dle či. 10 statutu Fondu
níže uvedené odměny za správy a výkonnostní odměny
l %
p. a.
z hodnoty
fondového kapitálu třídy

Není stanovena.

správu

účtované

jednotlivým
třídám
investičních

Výkonnostní
odměna

akcií

L_

100% z růstu hodnoty
fondového kapitálu třídy
A

nad

ročně

hodnotu

7, 1%

(odst.

6. 3.1

Není stanovena.

Investiční přílohy)

100% z růstu hodnoty
fondového kapitálu třídy
C nad hodnotu 6, 2%
ročně
(odst.
6. 3.1
Investiční přílohy)
Jedná

Celková nákladovost (TER)

1,36%

1, 36%

se

o

nově

vytvořenou třídu, proto
není údaj k dispozici.

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 správyjeho 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 nákladůk průměrnéhodnotě fondového kapitálu Fondu, přičemž celkovou výší nákladůse rozumí
součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladůve výkazu o nákladech,
výnosecha zisku neboztrátFondu podlezvláštního právního předpisu, po odečteni'poplatkůa provizí naoperace
s investičními nástroji podle tohoto zvláštního právního předpisu.
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6. 3

Náklady a poplatky účtované jednotlivým třídám investičních akcií

V jednotlivých třídách investičních akcií jsou určeny níže uvedené specifické náklady a poplatky, kteréjsou mimo
jinézohledněnypři výpočtu alokačních poměrůtříd dle odst. 5.6 Investiční přílohy.
6. 3. 1

V'konnostní odměnave formě o látku nebo s ecifick'ch v'konnostních nákladůtříd

Výkonnostní odměnaje dále stanovena ve formě specifických výkonnostních nákladůtříd. Nad tento
rámec nejsou stanovenyjinévýkonnostní poplatky.
Specifické výkonnostní náklady tříd SNT představují Specifické náklady, jejichž výše se odvíjí od
výkonnosti investiční části Fondu a stanovují se v jednotlivých třídách investičních akcií pro účely
výpočtu alokačních poměrů tříd.

SNT představují část zhodnocení kapitálu příslušné třídy investičních akcií, jež se nerozděluje mezi
investory danétřídy. Součetvšech těchtoSNT, mimo třídu B, je pakspecifickýmvýnosem třídy B.

6. 3. 2

Ostatní s ecifickénáklad tříd
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RENDIT CAV. a.s.
AMISTAinvestiční společnost, a.s.
Mgr. Pavel Bareš
pověřený zmocněnec
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