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Vymezení pojm

Níže uvedené pojmy mají v tomto Statutu následující význam:
„Bankovními vklady“ se rozumí pohledávky na výplatu pen žních prost edk z ú tu v Základní m n
nebo Cizí m n s dobou do splatnosti v délce nejvýše 1 rok za NB, jinou centrální bankou, bankou
se sídlem v eské republice, zahrani ní bankou s pobo kou umíst nou v eské republice nebo jinou
osobou uvedenou v § 72 odst. 2 Zákona o investi ních spole nostech a investi ních fondech.
„cenným papírem“ se rozumí rovn ž zaknihovaný cenný papír.
„Cizí m na“ je jiná než Základní m na.
„ NB“ se rozumí eská národní banka.
„Depozitá em“ se rozumí UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PS 140 92, I 64948242, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném
M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.
„Dluhopisový fond“ je fond kolektivního investování, který podle svého statutu investuje minimáln
80% svého Fondového kapitálu do nástroj pen žního trhu, dluhopis nebo obdobných cenných
papír p edstavujících právo na splacení dlužné ástky, avšak jeho investi ní strategie nenapl uje
definici Fondu krátkodobých dluhopis .
„Fondem“ se rozumí JET 2 fond fond , otev ený podílový fond.
„fondem kolektivního investování“ se rozumí ten investi ní fond, který je oprávn n shromaž ovat
pen žní prost edky od ve ejnosti.
„fondem kvalifikovaných investor “ se rozumí ten investi ní fond, který je oprávn n shromaž ovat
pen žní prost edky nebo pen zi ocenitelné v ci od kvalifikovaných investor .
„Fond krátkodobých dluhopis “ je fond kolektivního investování, který podle svého statutu investuje
minimáln 80% svého Fondového kapitálu do nástroj pen žního trhu, dluhopis nebo obdobných
cenných papír p edstavujících právo na splacení dlužné ástky s modifikovanou durací do 1,5 roku.
„Fond pen žního trhu“ je fond kolektivního investování, který podle svého statutu investuje a používá
techniky k obhospoda ování pouze v souladu s § 79 odst. 2 a § 81 až 89 Na ízení vlády.
„Fondovým kapitálem“ se rozumí hodnota majetku, který je sou ástí jm ní investi ního fondu (dále
také jen „majetek fondu“, snížená o hodnotu dluh , které jsou sou ástí jeho jm ní (dále také jen
„dluhy fondu“).
„investi ním cenným papírem“ se rozumí akcie nebo obdobný cenný papír p edstavující podíl na
spole nosti nebo jiné právnické osob , dluhopis nebo obdobný cenný papír p edstavující právo na
splacení dlužné ástky a cenné papíry oprav ující k nabytí nebo zcizení investi ních cenných papír
práv uvedených, Pro ú ely Statutu investi ním cenným papírem není cenný papír vydaný investi ním
fondem s výjimkou cenného papíru uvedené v § 3 odst. 1 písm. c) Na ízení vlády.
„investi ním fondem“ se rozumí investi ní fond ve smyslu Zákona o investi ních spole nostech a
investi ních fondech nebo obdobný subjekt i za ízení podle zahrani ní právní úpravy. Pro ú ely
vymezení investi ní strategie Fondu v etn investi ních limit se investi ním fondem rozumí také
podfond investi ního fondu ve form akciové spole nosti s prom nným základním kapitálem nebo
srovnatelné za ízení podle zahrani ní právní úpravy.
„Investi ní spole ností“ se rozumí Conseq Funds investi ní spole nost, a.s., se sídlem Rybná
682/14, Praha 1, PS 110 05, I : 24837202, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským
soudem v Praze oddíl B, vložka 17126.
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„Krátkodobý fond pen žního trhu“ je Fond pen žního trhu, který podle svého statutu investuje a
používá techniky k obhospoda ování v souladu s § 80 odst. 1 Na ízení vlády.
„Na ízením vlády“ se rozumí na ízení vlády . 243/2013 Sb., o investování investi ních fond a o
technikách k jejich obhospoda ování.
„Podkladovým fondem“ se rozumí fond Jet 2, investi ní fond, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 49/126,
Pisárky, PS 603 00, I 07015526, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem
v Brn , oddíl B, vložka 7935.
„Registrátorem“ se rozumí spole nost Conseq Investment Management, a.s. se sídlem Praha 1,
Rybná 682/14, PS 110 05, I 264 42 671, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153.
„Statutem“ se rozumí tento statut.
„Vyhláškou o evidenci investi ních nástroj “ se rozumí vyhláška . 58/2006 Sb., o zp sobu vedení
samostatné evidence investi ních nástroj a evidence navazující na samostatnou evidenci
investi ních nástroj .
„Vyhláškou o pravidlech“ se rozumí vyhláška . 244/2013 Sb., o bližší úprav n kterých pravidel
zákona o investi ních spole nostech a investi ních fondech.
„Základní m nou“ se rozumí eská koruna (K ).
„Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu“ se rozumí zákon
na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších p edpis .

. 256/2004 Sb., o podnikání

„Zákonem o investi ních spole nostech a investi ních fondech“ se rozumí zákon
. 240/2013 Sb., o investi ních spole nostech a investi ních fondech, ve zn ní pozd jších p edpis .
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ást I. Obecné náležitosti

1. Základní údaje o investi ním fondu
1.1.

Ozna ení Fondu je: JET 2 fond fond , otev ený podílový fond. Fond m že používat rovn ž
zkrácené ozna ení JET 2 fond fond , OPF.

1.2.

Fond byl zapsán do seznamu podílových fond vedeného
dnem jeho zápisu do tohoto seznamu.

1.3.

Fond byl vytvo en na dobu neur itou.

1.4.

Fond je fondem kvalifikovaných investor
investi ních fondech.

1.5.

Minimální vstupní investice jednoho investora do podílových list Fondu je 100.000 K , a to za
p edpokladu, že investor drží nebo sou asn s Fondem nakupuje podílové listy nebo akcie
fond kvalifikovaných investor obhospoda ovaných a administrovaných Investi ní spole ností
v souhrnné výši 125.000,- EUR (resp. platný zákonný požadavek), resp. ekvivalent této ástky
v K dle aktuálního kurzu eské národní banky. Jestliže administrátor Fondu vydá písemné
potvrzení o vhodnosti investice do Fondu vzhledem k investorovu finan nímu zázemí,
investi ním cíl m, odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic, je minimální ástka
1 000 000 CZK. V p ípad nespln ní podmínky stanovené v první v t tohoto odstavce je
minimální investice do podílových list Fondu 125.000 EUR (resp. platný zákonný požadavek),
resp. ekvivalent této ástky v K dle aktuálního kurzu eské národní banky (p ípadn 1 000 000
CZK dle p edchozí v ty).

1.6.

Auditorem Fondu je KPMG eská republika Audit, s. r. o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové
M sto, 110 00 Praha 1, I 49619187, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185.

1.7.

Fond je otev eným podílovým fondem.

1.8.

Shromážd ní podílník není z ízeno.

1.9.

Fond je ve ejn nabízený.

NB dne 5. dubna 2018. Fond vznikl

podle § 95 Zákona o investi ních spole nostech a

2. Obhospoda ovatel
2.1.

Obhospoda ovatelem Fondu je Investi ní spole nost.

2.2.

Základní kapitál Investi ní spole nosti iní 4.000.000 K a byl v plné výši splacen.

2.3.

Investi ní spole nost je zapsána do seznamu investi ních spole ností vedeného

2.4.

P edm t podnikání Investi ní spole nosti je, v souladu s ud leným povolením k innosti:

2.5.

NB.

a)

obhospoda ování investi ních fond nebo zahrani ních investi ních fond ,

b)

provád ní administrace investi ních fond nebo zahrani ních investi ních fond .

Investi ní spole nost pat í do konsolida ního celku spole nosti Conseq Investment
Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PS 110 00, I : 26442671, zapsané
v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153.
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3. Administrátor
3.1.

Administraci Fondu provádí Investi ní spole nost.

3.2.

V rámci administrace vykonává Investi ní spole nost všechny
administrace investi ního fondu, zejména Fondu:

innosti, které jsou sou ástí

a) vede ú etnictví a zajiš uje pln ní da ových povinností,
b) zajiš uje právní služby, compliance a interní audit,
c) oce uje jeho majetek a dluhy a provádí výpo et aktuální hodnoty podílového listu Fondu,
d) zajiš uje vydávání a odkupování podílových list Fondu,
e) p ipravuje dokumenty Fondu, zejména výro ní zprávy, Statut a jeho p ípadné zm ny,
f)

uve ej uje, oznamuje a poskytuje údaje a dokumenty Fondu jeho podílník m a dalším
oprávn ným osobám v etn
eské národní banky.

Tyto innosti vykonává Investi ní spole nost v plném rozsahu sama nebo jejich výkon sv ila
jiné osob , jak je v podrobnostech upraveno v lánku 4 Statutu.

4. Údaje o pov ení jiného výkonem jednotlivé innosti
4.1.

Investi ní spole nost pov ila spole nost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem
Praha 1, Rybná 682/14, PS 110 00, I : 26442671, výkonem jednotlivé innosti, kterou
zahrnuje obhospoda ování Fondu, a to ízením rizik Fondu, v etn monitorování dodržování
investi ních limit .

4.2.

Investi ní spole nost pov ila Registrátora výkonem níže uvedených inností, které zahrnuje
administrace Fondu:
a)

propagace a nabízení podílových list Fondu,

b)

vydávání a odkupování podílových list Fondu a vedení evidence o tom,

c)

vedení evidence podílových list a seznamu podílník Fondu; tím není dot ena možnost
vedení navazující evidence jinou oprávn nou osobou,

d)

provoz klientského servisu,

e)

vy izování reklamací a stížností podílník Fondu,

f)

4.3.

innost compliance a interního auditu,

g)

pln ní n kterých informa ních povinností,

h)

zajiš ování pln ní povinností vztahujících se k daním, poplatk m nebo jiným obdobným
pen žitým pln ním,

i)

rozd lování a vyplácení pen žitých pln ní v souvislosti se zrušením Fondu,

j)

oce ování majetku a dluh Fondu a výpo et aktuální hodnoty podílového listu Fondu.

Investi ní spole nost m že kontrolovat a svými p íkazy ovliv ovat výkon inností podle l.4.1 a
4.2. Investi ní spole nost je oprávn na s okamžitou ú inností vypov d t smlouvy, na jejichž
základ došlo k pov ení jiného uvedenými innostmi. Pov ením není dot ena odpov dnost
obhospoda ovatele, resp. administrátora nahradit újmu vzniklou porušením jejich povinností,
které plynou ze Statutu, Zákona o investi ních spole nostech a investi ních fondech a dalších
právních p edpis .
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4.4.

innostmi v rámci administrace nebo obhospoda ování Fondu, kterými mohou být pov ovány
t etí osoby ad hoc, jsou:
(i)
správa majetkových podíl v obchodních spole nostech,
(ii)
vedení ú etnictví,
(iii)
právní a transak ní poradenství.

5. Depozitá
5.1.

Depozitá em Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PS 140 92, I 64948242, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném
M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.

5.2.

Depozitá je zapsán do seznamu depozitá

5.3.

Depozitá je zahrnut do konsolida ního celku ve smyslu zákona o ú etnictví, když konsolidaci
celé konsolida ní skupiny provádí v souladu s Mezinárodními ú etními standardy ve zn ní
p ijatém Evropskou Unií (EU IFRS) jediný akcioná Depozitá e a zárove mate ská spole nost
celé skupiny UniCredit S.p.A se sídlem ím, Itálie.

5.4.

innosti Depozitá e vyplývají ze Zákona o investi ních spole nostech a investi ních fondech a
jsou dále specifikovány v depozitá ské smlouv uzav ené mezi Investi ní spole ností a
Depozitá em. Depozitá zejména:

investi ních fond vedeného

NB.

a)

má v opatrování zastupitelné investi ní nástroje v majetku Fondu jejich evidováním na
vlastnickém ú tu, který Depozitá vede pro Fond v p íslušné evidenci nebo jej pro
Fond z ídí u Centrálního depozitá e cenných papír , a.s., nebo srovnatelného
subjektu podle práva cizího státu,

b)

má v úschov investi ní nástroje a majetek Fondu, jehož povaha to umož uje,

c)

z izuje a vede sám nebo z izuje za podmínek stanovených Zákonem o investi ních
spole nostech a investi ních fondech u jiné osoby pen žní ú ty na jméno Investi ní
spole nosti ve prosp ch Fondu, na které ukládá veškeré pen žní prost edky Fondu, a
kontroluje pohyb pen žních prost edk náležejících do majetku Fondu na t chto
ú tech,

d)

zajiš uje evidenci o majetku Fondu, jehož povaha to umož uje,

e)

kontroluje, zda v souladu se Zákonem o investi ních spole nostech a investi ních
fondech, Statutem a ujednáními depozitá ské smlouvy:
i)

byly vydávány a odkupovány podílové listy Fondu,

ii)

byla vypo ítávána aktuální hodnota podílového listu Fondu,

iii) byl oce ován majetek a dluhy Fondu,
iv) byla vyplácena protipln ní z obchod s majetkem Fondu v obvyklých lh tách a
v) jsou používány výnosy plynoucí pro Fond.
5.5.

Depozitá odpovídá za opatrování investi ních nástroj v majetku Fondu, za úschovu majetku
Fondu a za evidenci tohoto majetku. Odpov dnost Depozitá e není dot ena, pov il-li Depozitá
jiného výkonem t chto inností. Odpov dnost Investi ní spole nosti za škodu vzniklou p i
obhospoda ování a administraci Fondu tím není dot ena.

5.6.

V p ípad , že Depozitá deleguje n kterou z jím ve vztahu k Fondu vykonávaných inností na
jiného, vyrozumí o tom Investi ní spole nost, která zajistí uvedení údaj o takové jiné osob na
svých internetových stránkách ve smyslu l. 11.3. Statutu.
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6. Investi ní strategie
6.1.

Cílem Fondu je dosahovat obdobné (resp. o náklady Fondu a o vliv vkladové povinnosti po
ástech do Podkladového fondu snížené) výkonnosti jako Podkladový fond. Likvidní finan ní
prost edky, vzniklé nap . asovým nesouladem mezi p íjmy a výdaji Fondu nebo z výnos
vyplacených Podkladovým fondem, budou umís ovány do likvidních finan ních aktiv.

6.2.

Investice do Fondu je vhodná pro investory, kte í jsou ochotni podstoupit vyšší finan ní rizika,
aby v dlouhodobém horizontu zvýšili možnost r stu hodnoty své investice vyjád ené v Základní
m n , kte í jsou p ipraveni držet investici do Fondu po dobu alespo 8 až 10 let (v závislosti na
trvání Podkladového fondu).

6.3.

Návratnost investice do Fondu, její ásti nebo výnos z této investice nejsou zajišt ny ani
zaru eny. Fond není zajišt ným ani zaru eným fondem. T etími osobami nejsou za ú elem
ochrany investor poskytovány žádné záruky.

6.4.

Fond nesleduje žádný benchmark.

6.5.

Strukturou majetku pat í Fond mezi fondy fond
papíry vydávané Podkladovým fondem).

6.6.

Fond investuje do následujících finan ních aktiv:

(majetek Fondu obsahuje zejména cenné

a) Bankovních vklad ,
b) nástroj pen žního trhu,
c) dluhopis ,
d) cenných papír vydaných investi ními fondy zam enými na likvidní finan ní aktiva
(zejména Fondy pen žního trhu, Fondy krátkodobých dluhopis a Dluhopisovými fondy),
e) cenných papír vydaných fondy kvalifikovaných investor , zejména cenných papír
Podkladového fondu.
6.7.

Fond m že nabývat investi ní cenné papíry a cenné papíry vydané investi ním fondem, i když
nebyly pln splaceny. Fond m že investovat do finan ních derivát , je-li jejich podkladovým
aktivem n která z majetkových hodnot, které lze podle Statutu nabýt do majetku Fondu,
úroková míra, m nový kurz, m na, i finan ní index, který je dostate n diverzifikován,
dostate n reprezentativní a ve ejn p ístupný, jsou-li oce ovány spolehliv a ov iteln každý
pracovní den.

6.8.

Aniž je tím dot ena možnost sjednání jiného finan ního derivátu, jsou p i obhospoda ování
Fondu nejpoužívan jšími tyto finan ní deriváty:
a. Swapy.
Swapem se obecn rozumí dohoda dvou stran o vzájemném nákupu a prodeji
podkladových nástroj za p edem stanovenou cenu, která je vypo ádávána k ur itým
okamžik m v budoucnosti.
M nový swap je kombinovaná transakce skládající se z jedné ásti z m nové konverze
vypo ádávané promptn a z druhé ásti m nové konverze „forwardové“ s vypo ádáním v
budoucnosti. M nový swap je používán pro zajiš ování aktiv Fondu proti nep íznivému
pohybu cizích m n. Fond jej použije nap íklad v p ípad , kdy hodlá nakoupit aktivum v cizí
m n , ale nechce podstupovat m nové riziko. Proto provede zárove s nákupem
(konverzí) pot ebného množství Cizí m ny i prodej (konverzi) stejného množství této m ny
zp t do Základní m ny Fondu s vypo ádáním v budoucnosti, tedy m nový swap.
b. Forwardy.
Forwardem se obecn rozumí nestandardizovaná dohoda dvou stran o nákupu nebo
prodeji podkladového nástroje za p edem stanovenou cenu s vypo ádáním k budoucímu
datu.
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Foreign exchange (FX) forward je m nová konverze s vypo ádáním v budoucnosti.
M nový kurz pro vypo ádání této konverze je odvozen (vypo ítán) od promptního
(spotového) aktuálního kurzu a o išt n o rozdíl vyplývající z odlišných úrokových sazeb
konvertovaných m n pro období od data sjednání kontraktu do data jeho vypo ádání.
Nej ast jší p ípad použití je situace, kdy Fond drží aktivum v Cizí m n a o ekává
nep íznivý pohyb této Cizí m ny v i Základní m n Fondu. Aby nebylo nutné prodávat
p íslušné aktivum, dojde pouze ke sjednání FX forwardu tak, aby kurz m ny aktiva byl
zafixován a tak zajišt n proti jeho nep íznivému pohybu v budoucnosti. M že však dojít i k
situaci, že p edpoklad na pohyb Cizí m ny byl nesprávný a tento pohyb bude naopak
p íznivý v i Základní m n Fondu. V d sledku sjednání FX forwardu však Fond nebude
participovat na výnosu plynoucím z p íznivého pohybu Cizí m ny v i Základní m n
Fondu.
Investi ní spole nost m že p i obhospoda ování majetku Fondu operovat i s výslovn
neuvedenými typy finan ních derivát , pokud jsou v souladu s investi ní strategií Fondu.
6.9.

Fond m že provád t repo obchody s využitím svého majetku.

6.10. Investi ní limity pro investice Fondu do finan ních aktiv jsou stanoveny takto:
a) Investice do Podkladového fondu
Fond m že do Podkladového fondu investovat až 100 % hodnoty svého majetku.
b) Investice do ostatních investi ních fond
Fond m že do jednoho investi ního fondu krom Podkladového fondu investovat až 35 %
hodnoty svého majetku.
c) Investice do ostatních finan ních aktiv
Fond m že do investi ního aktiva vydaného jedním emitentem krom aktiv zmín ných
v p edchozích odstavcích a) a b) l. 6.10 investovat až 10 % hodnoty svého majetku.
6.11. Fond m že do aktiv zmín ných v l. 6.6. odst. a) až d) investovat celkem až 50% hodnoty
svého majetku.
6.12. Výše uvedené investi ní limity není Fond povinen dodržovat po dobu 36 m síc ode dne svého
vzniku, a to p i dodržení principu rozložení rizika.
6.13. Fond nemusí dodržet soulad skladby svého majetku s pravidly uvedenými výše p i uplatn ní
p ednostního práva na upsání investi ních cenných papír nebo nástroj pen žního trhu, které
má nebo bude mít ve svém majetku; musí však obnovit tento soulad bez zbyte ného odkladu
po uplatn ní uvedeného p ednostního práva.
6.14. Pokud Fond nedodrží soulad skladby svého majetku s pravidly uvedenými výše z d vod , které
nastaly nezávisle na jeho v li, zajistí s p ihlédnutím k zájm m podílník Fondu tento soulad bez
zbyte ného odkladu.
6.15. Majetek Fondu nesmí být s výjimkou uvedenou níže v l. 8 použit k poskytnutí záp j ky, úv ru
nebo daru, ani k zajišt ní dluhu t etí osoby nebo k úhrad dluhu, který nesouvisí
s obhospoda ováním Fondu. Tím nejsou dot ena ustanovení uvedená výše, která se týkají
vymezení investi ních nástroj , do kterých Fond investuje, pravidla pro rozložení a omezení
rizik spojených s investováním Fondu.

7. Rizikový profil
7.1.

Hodnota investice do Fondu m že v ase klesat i stoupat v závislosti na vývoji hodnoty aktiv
Podkladového fondu, finan ních trh a dalších souvisejících faktor a není vždy zaru ena
návratnost p vodn investované ástky. Vzhledem k možným nep edvídatelným výkyv m
hodnoty aktiv Podkladového fondu a dále výkyv m na finan ních trzích nem že Investi ní
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spole nost zaru it dosažení stanovených cíl . Investi ní spole nost upozor uje investory, že
p edchozí výkonnost Fondu nezaru uje stejnou výkonnost v budoucím období.
7.2.

Popis podstatných rizik vyplývajících z investice do Fondu:
Riziko nestálé aktuální hodnoty cenného papíru vydaného Fondem v d sledku složení
majetku nebo zp sobu obhospoda ování majetku Fondu.
S ohledem na skute nost, že majetek Fondu je tvo en zejména investicí do Podkladového
fondu, musí si být investor v dom, že m že dojít ke kolísání hodnoty podílového listu Fondu
zejména v závislosti na hodnot investice do Podkladového fondu.
Riziko vyplývající z investi ní strategie Fondu (single asset Fond)
Fond investuje zejména do Podkladového fondu. Investi ní strategie Podkladového fondu je
zam ena na po ízení obchodních ú astí v obchodních korporacích v oblasti pr myslu,
služeb i zem d lství zejména v regionu Evropy a dále na poskytování úv r a záp j ek
t mto obchodním korporacím. Podkladový fond se zam í p edevším na investi ní p íležitosti
typu „buy-out“, „growth“, „late-stage venture“ a „rescue / turnaround“ v odv tví malých a
st edních podnik . Hlavní rizika vyplývající pro Fond jsou zejména:
1. riziko chybného investi ního rozhodnutí ze strany managementu Podkladového fondu,
tj. riziko investice do nevhodné majetkové ú asti,
2. riziko ztráty hodnoty majetkových ú astí Podkladového fondu z d vod jak uvnit
spole nosti (chybná rozhodnutí managementu, špatné zvládnutí finan ní situace), tak
vn spole nosti (tj. krize daného odv tví, jednotlivé fáze hospodá ského cyklu) a
v d sledku toho i ztráty hodnoty poskytnutých úv r a p j ek (kreditní riziko),
3. riziko kumulace poplatk , tj. že celkový výnos Fondu investujícího do jiných cílových
fond (Podkladového fondu) je snížen nejenom o poplatky Fondu placené Investi ní
spole nosti, ale i o poplatky, které cílové fondy platí investi ním spole nostem, které
je obhospoda ují,
4. riziko nedostate né likvidity podíl v Podkladovém fondu,
5. riziko zm ny režimu zdan ní výnos Podkladového fondu a Fondu
6. riziko nedosažení obdobné výkonnosti Fondu jako u Podkladového fondu vlivem
vkladové povinnosti po ástech do Podkladového fondu tj. že ást Fondového kapitálu
Fondu nebude zejména v po áte ní fázi existence Fondu investována do cenných
papír Podkladového fondu. Délka této po áte ní fáze není dop edu stanovena.
Tržní riziko vyplývající z vlivu zm n vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých
druh majetku Fondu.
Nejvýznamn jšími tržními riziky jsou m nové riziko, úrokové riziko, akciové riziko a komoditní
riziko. Vývoj kurs , úrokových sazeb a dalších tržních hodnot, má vliv na hodnotu aktiv ve
vlastnictví fondu. Míra tržního rizika závisí na konkrétní struktu e majetku Fondu. Velký vliv
tržního rizika je zejména u derivát , kde malá zm na ceny podkladového nástroje m že
znamenat velkou zm nu ceny derivátu (pákový efekt).
Úv rové riziko spo ívající v tom, že emitent nebo protistrana nesplní sv j dluh.
Úv rové riziko m že spo ívat zejména v tom, že subjekty, které mají dluhy v i Fondu (nap .
dlužníci z investi ních nástroj apod.) tyto dluhy nesplní ádn a v as. Tato rizika Investi ní
spole nost minimalizuje zejména výb rem protistran a emitent s ohledem na jejich bonitu,
nastavením limit na výši expozice v i jednotlivým protistranám a emitent m a vhodnými
smluvními ujednáními. Sou ástí kreditního rizika je i riziko vypo ádání, tj. riziko toho, že
protistrana nezaplatí nebo nedodá investi ní nástroje v dohodnuté lh t .
Riziko nedostate né likvidity.
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Riziko spo ívá v tom, že ur ité aktivum Fondu nebude zpen ženo v as a za p im enou cenu
a že Fond z tohoto d vodu nebude schopen dostát svým závazk m v i podílník m nebo
dojde k poklesu kurzu podílových list fondu z d vodu prodeje za p íliš nízkou cenu. Riziko je
omezováno investováním pot ebné ásti majetku Fondu do investi ních nástroj , které jsou
likvidní, lze je v dostate ném objemu pravideln odprodat investi ní spole nosti, nebo jsou
v dostate ném objemu obchodovány na p íslušných trzích. Dalším opat ením je mj. udržování
pot ebného objemu majetku Fondu ve form Bankovních vklad .
Riziko související s investi ním zam ením Fondu na ur ité pr myslové odv tví, státy
regiony, jiné ásti trhu nebo ur ité druhy aktiv.

i

Investi ní zam ení Fondu na ur ité pr myslové odv tví, státy i regiony vyvolává
systematické riziko, kdy vývoj v takovém sektoru ovliv uje zna nou ást portfolia Fondu. Toto
systematické riziko je ešeno diverzifikací, tj. rozložením investic mezi více pr myslových
odv tví a stát .
Riziko opera ní.
Riziko spo ívá ve ztrát vlivem nedostatk i selhání vnit ních proces nebo lidského faktoru
anebo vlivem vn jších událostí (nap íklad nedodání aktuálních informací pro ocen ní Fond
t etí stranou nebo v asné nedodání konfirmace o provedených obchodech protistran apod.).
Toto riziko je omezováno udržováním odpovídajícího ídícího a kontrolního systému Investi ní
spole nosti. Sou ástí tohoto rizika je i riziko ztráty majetku sv eného do úschovy nebo jiného
opatrování, které m že být zap í in no zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným
jednáním osoby, která má v úschov nebo jiném opatrování majetek Fondu nebo cenné
papíry vydané Fondem.
Riziko, že ze zákonem stanovených d vod m že být Fond zrušen.
Fond m že být zrušen nap íklad z d vodu takového rozhodnutí Investi ní spole nosti, splynutí
nebo slou ení Fondu, zrušení Investi ní spole nosti s likvidací nebo z d vodu takového
rozhodnutí NB, nap íklad pokud Fond nemá déle než 3 m síce Depozitá e nebo pokud
Fondový kapitál Fondu nedosáhne hranice 1.250.000 EUR do šesti m síc ode dne jeho
vzniku.
Riziko, že Fond m že být zrušen i z jiných než zákonem stanovených d vod .
Fond m že být zrušen nap íklad i z d vod ekonomických a restrukturaliza ních (zejména v
p ípad hospodá ských problém Fondu), což m že mít za následek, že podílník nebude
držet investici ve Fondu po celou dobu jeho zamýšleného investi ního horizontu. Tímto se
výslovn upozor uje, že neexistuje a není poskytována žádná záruka možnosti setrvání
podílníka ve Fondu.
Riziko repo obchod .
S repo obchody jsou spojena dv základní rizika - riziko protistrany a riziko podkladového
aktiva, tj. riziko vlastního investi ního nástroje. V p ípad repa jde p edevším o riziko selhání
protistrany zp sobené nap . r stem kurzu zajiš ovacího investi ního nástroje, který má
protistrana na svém ú tu, ímž jí m že vzniknout motivace investi ní nástroj nevracet. V
p ípad reverzního repa vyplývá riziko podkladového aktiva nap . ze skute nosti, že
pohledávka Fondu nemusí být splacena a do majetku Fondu by poté p ešel investi ní nástroj
sloužící k zajišt ní. Fond by v takovém p ípad podstupoval rizika spojená s držením
takového investi ního nástroje, zejména riziko tržní.
8. Zásady pro hospoda ení s majetkem a výplata podíl na zisku nebo výnosech
8.1.

Ú etním obdobím Fondu je hospodá ský rok, který za íná 1.7. a kon í 30.6. P echodné období
po vzniku Fondu trvá od vzniku Fondu do 30.6.2018. Ú etní období bezprost edn
p edcházející zm n ú etního období m že být kratší nebo i delší než kalendá ní rok, a to za
podmínek stanovených právními p edpisy.
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8.2.

Majetek a dluhy z investi ní innosti Fondu se oce ují reálnou hodnotou v souladu s § 196
Zákona o investi ních spole nostech a investi ních fondech a dalšími právními p edpisy,
zejména Vyhláškou o pravidlech.

8.3.

Schválení ú etní záv rky, rozhodnutí o rozd lení zisku nebo jiných výnos z majetku Fondu a
rozhodnutí o úhrad ztráty z hospoda ení Fondu náleží do p sobnosti p edstavenstva Investi ní
spole nosti.

8.4.

Oce ování majetku a dluh Fondu je provád no zpravidla jedenkrát ro n (k poslednímu
kalendá nímu dni každého hospodá ského roku). Oce ování majetku Fondu provádí
Registrátor. O zm n frekvence oce ování majetku a dluh Fondu nebo o mimo ádném
ocen ní majetku a dluh Fondu v od vodn ných p ípadech rozhodne p edstavenstvo Investi ní
spole nosti.

8.5.

Investi ní spole nost ú tuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, dluh a jiných pasiv, dále o
nákladech a výnosech a o výsledku hospoda ení s majetkem Fondu odd len od p edm tu
ú etnictví svého a ostatních jí obhospoda ovaných podílových fond . Investi ní spole nost
zajiš uje v souladu s ú etními metodami podle zvláštního právního p edpisu upravujícího
ú etnictví ú tování o p edm tu ú etnictví v ú etních knihách vedených odd len pro jednotlivé
podílové fondy, jejichž majetek obhospoda uje, tak, aby jí to umožnilo sestavení ú etní záv rky
za každý podílový fond. Ú etní záv rka Fondu musí být ov ena auditorem.

8.6.

Fond m že p ijmout úv r nebo záp j ku pouze za ú elem investování Fondu.

8.7.

Expozice v i riziku protistrany, vyjád ená rozdílem mezi hodnotou finan ního kolaterálu nebo
srovnatelného zajišt ní podle práva cizího státu p evedeného na Fond a sjednaný úv r nebo
záp j ku a z statkovou hodnotou takového úv ru nebo takové záp j ky, nesmí p esáhnout 10
% Hodnoty majetku Fondu v i jedné smluvní stran . Ustanovení tohoto odstavce není Fond
povinen po p echodnou lh tu dodržovat, obdobn jako investi ní limity v l. 6.10. Tato lh ta je
uvedena v l. 6.12.

8.8.

Souhrn všech p ijatých úv r a záp j ek na ú et Fondu nesmí p ekro it 75 % Hodnoty majetku
Fondu.

8.9.

Fond m že ze svého majetku poskytnout zajišt ní p ijatých úv r i záp j ek za podmínky, že
má poskytnutí takového zajišt ní pozitivní ekonomický dopad. Poskytnutí zajišt ní musí být
v souladu s celkovou investi ní strategií Fondu a nesmí nep im en zvyšovat riziko portfolia
Fondu. O poskytnutí zajišt ní rozhoduje p edstavenstvo Investi ní spole nosti a ustanovení l.
8.7 se n j použijí obdobn .

8.10. Fond obvykle nevyplácí podíly na zisku (dividendy) ani na výnosech z hospoda ení Fondu. Tyto
jsou reinvestovány a odrazí se ve zvýšené hodnot podílového listu Fondu. O zm n tohoto
režimu rozhodne v od vodn ných p ípadech p edstavenstvo Investi ní spole nosti.
8.11. Další informace o vydávání a odkupování podílových list
Statutu.

Fondu jsou uvedeny v ásti II.

9. Podílové listy vydávané Fondem
9.1.

Fond vydává podílové listy, které nejsou p ijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu
ani v mnohostranném obchodním systému. Jejich cena není uve ej ována prost ednictvím
t chto trh .

9.2.

Podílové listy Fondu jsou cennými papíry.

9.3.

Podílové listy Fondu nemají jmenovitou hodnotu.

9.4.

Aktuální hodnota podílových list Fondu je uvád na v Základní m n .

9.5.

Podílové listy Fondu mají p id leno identifika ní ozna ení podle mezinárodního systému
íslování pro identifikaci cenných papír (ISIN), a to CZ0008475597.
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9.6.

Evidenci podílových list vede Registrátor v samostatné evidenci na ú tech vlastník nebo na
ú tech zákazník . Vede-li Registrátor podílové listy na ú tu zákazník , vede majitel ú tu
zákazník evidenci navazující na evidenci vedenou Registrátorem na ú tech vlastník , a to na
základ smlouvy uzav ené s Registrátorem. Majitelem ú tu zákazník m že být pouze osoba
oprávn ná vést navazující evidenci. Samostatná evidence vedená Registrátorem a navazující
evidence jsou vedeny v souladu s § 93 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Vyhláškou o
evidenci investi ních nástroj .

9.7.

Podílové listy Fondu zakládají stejná práva podílník . Podílník má právo na odkoupení svého
podílového listu Investi ní spole ností, která je povinna tento podílový list odkoupit za podmínek
stanovených v Zákon o investi ních spole nostech a investi ních fondech a v tomto Statutu.
Investi ní spole nost odkupuje podílové listy na ú et Fondu. Podílníci nejsou oprávn ni
požadovat rozd lení majetku Fondu ani zrušení Fondu.

10. Poplatky a náklady
10.1. Vstupní poplatek ú tuje Registrátor pop . Subregistrátor podle ásti II., l. 1.9, investorovi za
obstarání nákupu podílových list . Výše vstupního poplatku, který je p íjmem Registrátora pop .
Subregistrátora, iní maximáln 3,10 % z hodnoty vydávaných podílových list .
10.2. Výstupní srážku ve výši max. 25% z hodnoty odkupovaných podílových list je Fond oprávn n
ú tovat vzhledem ke svému investi nímu zam ení v p ípadech, kdy má investor zájem o odkup
podílových list ke dni ocen ní, které p edchází datu zrušení Podkladového fondu s likvidací
nebo jiného zp sobu výplaty investor Podkladového fondu. Výstupní srážka je p íjmem Fondu
a je vypo tena z Fondového kapitálu p ipadajícího v daný obchodní den na odkupované
podílové listy p íslušného podílníka. Investi ní spole nost m že srážku prominout nebo snížit.
10.3. Za obhospoda ování a administraci Fondu náleží Investi ní spole nosti úplata hrazená z
majetku Fondu. Úplata se stanoví podílem z pr m rné hodnoty Fondového kapitálu Fondu za
ú etní období, který m že init maximáln 0,95 %. Konkrétní výši tohoto podílu stanovuje
p edstavenstvo Investi ní spole nosti. Pr m rná hodnota Fondového kapitálu za ú etní období
se vypo te jako prostý aritmetický pr m r hodnot Fondového kapitálu Fondu k poslednímu dni
každého kalendá ního m síce. Úplata za obhospoda ování a administraci Fondu je hrazena
pololetn zp tn , p i emž výše každé splátky se stanoví podle vzorce:
SAMF = PrVK * PP / 2
kde
SAMF je pololetní výše úplaty za obhospoda ování a administraci Fondu vyjád ená v K .
PrVK je aritmetický pr m r hodnot Fondového kapitálu Fondu k poslednímu dni každého
kalendá ního m síce vypo tený pro relevantní pololetí vyjád ený v K . Pokud není k
poslednímu dni kalendá ního m síce stanovena hodnota Fondového kapitálu Fondu, použije
se pro ú ely výpo tu pr m rné hodnoty Fondového kapitálu pro tento m síc poslední
p edchozí stanovená hodnota Fondového kapitálu Fondu.
PP je p íslušná sazba odm ny stanovená p edstavenstvem Investi ní spole nosti v % p.a..
V tomto Statutu uvedené ástky úplaty za obhospoda ování majetku Fondu nezahrnují da
z p idané hodnoty, bude-li tato innost podléhat této dani.

10.4. Za výkon funkce depozitá e Fondu náleží Depozitá i úplata hrazená z majetku Fondu. Úplata za
výkon funkce depozitá e se stanoví paušální ástkou, která m že init maximáln 12 000 K za
každý zapo atý kalendá ní m síc (bez DPH). Konkrétní výši podílu uvedeného v p edchozí v t
stanoví depozitá ská smlouva.
10.5.

Z majetku Fondu hradí Investi ní spole nost dále tyto náklady:
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a)

náklady cizího kapitálu,

b)

náklady spojené s obchody s investi ními nástroji (provize, poplatky organizátor m
trhu a obchodník m s cennými papíry),

c)

odm ny za úschovu a správu investi ních nástroj ,

d)

odm ny za vedení majetkových ú t investi ních nástroj ,

e)

náklady související s repo obchody,

f)

náklady z op ních, termínových a dalších derivátových operací,

g)

poplatky bankám za vedení ú t a nakládání s finan ními prost edky,

h)

úroky z úv r a p j ek p ijatých Fondem,

i)

náklady spojené s vedením emise podílových list ,

j)

náklady na ú etní a da ový audit,

k)

soudní, správní a notá ské poplatky,

l)

dan ,

m)

další v písm. a) až l) výslovn neuvedené náklady, které Investi ní spole nost a
vynaloží v souvislosti
Registrátor, jednající s odbornou pé í nutn a ú eln
se založením a vznikem Fondu (z izovací výdaje), jeho obhospoda ováním a
administrací.

10.6. Veškeré další výdaje a náklady související s obhospoda ováním a administrací majetku Fondu,
které nejsou uvedeny v l. 10.2 až 10.5, jsou zahrnuty v úplat za obhospoda ování a
administraci Fondu a hradí je Investi ní spole nost.

11. Další informace
Informace o Statutu
11.1. Údaje uvedené v tomto Statutu jsou pr b žn aktualizovány. Investi ní spole nost sleduje, zda
neexistuje i nevzniká pot eba aktualizace Statutu. V p ípad , že úprava Statutu je pot ebná,
schválí pot ebné zm ny p edstavenstvo Investi ní spole nosti.
11.2. Zm na Statutu nepodléhá p edchozímu schválení NB. Fond však o zm nách Statutu
informuje NB bez zbyte ného odkladu a p edkládá jí nové úplné zn ní Statutu.
11.3. Na internetových stránkách Investi ní spole nosti dostupných na domén www.conseq.cz jsou
uve ej ovány následující informace:
a)

aktuální zn ní Statutu a jeho zm ny;

b)

poslední výro ní zpráva Fondu;

c)

informace o aktuální hodnot Fondového kapitálu a podílového listu;

d)

informace o historické výkonnosti Fondu;

e)

informace o tom, zda n který z investor získal zvláštní výhodu nebo právo na zvláštní
výhodu;

f)

údaje o ujednáních depozitá ské smlouvy, která umož ují p evod nebo další použití
majetku Fondu Depozitá em;

g)

údaje o nových opat eních p ijatých k ízení nedostate né likvidity Fondu;
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h)

údaje o zm nách v mí e využití pákového efektu, zárukách poskytnutých v souvislosti s
využitím pákového efektu, jakož i veškerých zm nách týkajících se oprávn ní k dalšímu
využití poskytnutého finan ního kolaterálu nebo srovnatelného zajišt ní podle práva
cizího státu;

i)

údaj o mí e využití pákového efektu Fondem;

j)

údaje, jak jsou pln ny požadavky stanovené v § 32 Zákona o investi ních spole nostech
a investi ních fondech;

k)

identifika ní údaje osoby pov ené výkonem jednotlivé innosti obhospoda ování nebo
administrace nebo Depozitá e v etn údaje o p ípadných st etech zájm ;

l)

údaj o tom, zda se Depozitá dohodl s osobou pov enou na náhrad ztráty investi ních
nástroj , jakož i údaj o zm n a povaze zm ny této dohody;

m) sd lení klí ových informací pro investory;
n)

údaje o nákladovosti Fondu;

o)

informace o obchodech zajiš ujících financování (Securities Financing Transactions).

11.4. Datum podpisu platného zn ní Statutu a jméno a p íjmení
orgánu jsou uvedena na konci tohoto Statutu.

lena, pop .

len

statutárního

Dopl ující informace o Fondu a ekonomické informace
11.5. Podle Zákona o investi ních spole nostech a investi ních fondech se Fond zrušuje z d vod
uvedených níže:
Výmazem Fondu ze seznamu
NB vymaže Fond ze seznamu, jestliže Fond nemá déle než 3 m síce Depozitá e nebo byl
Fond zapsán na základ nepravdivých nebo neúplných údaj . NB m že vymazat Fond ze
seznamu, jestliže a) do 12 m síc ode dne zápisu do seznamu vedeného NB fondový kapitál
Fondu nedosáhl výše 1.250.000 EUR, b) pr m rná výše Fondového kapitálu Fondu za
posledních 6 kalendá ních m síc je nižší než 1.250.000 EUR, c) nepovažuje v p ípad
pozastavení vydávání nebo odkupování podílových list opat ení k odstran ní jeho p í in za
dostate ná, nebo d) Fond má po dobu delší než 6 m síc jen jednoho nebo žádného podílníka.
Investi ní spole nost v takovém p ípad prodá majetek Fondu a vypo ádá jeho pohledávky a
dluhy do 6 m síc ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odn tí povolení k vytvo ení Fondu.
NB vymaže Fond ze seznamu dále též na žádost Investi ní spole nosti, jestliže tím nejsou
ohroženy zájmy podílník .
Splynutím nebo slou ením
Investi ní spole nost m že za podmínek stanovených Zákonem o investi ních spole nostech a
investi ních fondech rozhodnout o splynutí podílových fond , které obhospoda uje, v jeden
dohody je možné též splynutí podílových fond
nový podílový fond. Na základ
obhospoda ovaných r znými investi ními spole nostmi. Investi ní spole nost m že za
podmínek stanovených Zákonem o investi ních spole nostech a investi ních fondech
rozhodnout o slou ení podílových fond , které obhospoda uje. Podílový fond, který slou ením
zaniká, se zrušuje bez likvidace a majetek v n m se stává sou ástí p ejímajícího podílového
fondu. Na základ dohody je možné též slou ení podílových fond obhospoda ovaných r znými
investi ními spole nostmi.
Zrušením Investi ní spole nosti s likvidací, jestliže
obhospoda ování Fondu na jinou investi ní spole nost

NB

nerozhodne

o

p evodu

Pokud valná hromada rozhodne o zrušení Investi ní spole nosti s likvidací, navrhne zárove
likvidátora Investi ní spole nosti. Rozhodnutí o zrušení Investi ní spole nosti s likvidací a návrh
na jmenování likvidátora musejí být bez zbyte ného odkladu doru eny NB. Likvidátora
Investi ní spole nosti jmenuje a odvolává NB. Pokud se Fond zrušuje tímto zp sobem,
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likvidátor Investi ní spole nosti prodá majetek Fondu a vypo ádá jeho pohledávky a dluhy do 6
m síc ode dne, kdy Investi ní spole nost vstoupí do likvidace.
11.6. Ke dni zrušení Fondu je Investi ní spole nost povinna sestavit mimo ádnou ú etní záv rku
Fondu podle zvláštního právního p edpisu upravujícího ú etnictví. Bližší podmínky postupu p i
zrušení Fondu s likvidací anebo p i splynutí i slou ení Fondu stanoví Zákon o investi ních
spole nostech a investi ních fondech.
11.7. V p ípad , že se Investi ní spole nost rozhodne Fond zrušit s likvidací, uve ejní tento zám r
v etn jeho od vodn ní na svých internetových stránkách a v sídle Investi ní spole nosti, a to
ve lh t 3 m síc p ed podáním žádosti NB.
11.8. Splynutí nebo slou ení podílových fond se ídí ustanoveními § 382 a násl. Zákon
o investi ních spole nostech a investi ních fondech. Ke splynutí nebo slou ení podílových
fond se vyžaduje povolení NB. K žádosti o povolení splynutí nebo slou ení se p ikládá
projekt splynutí resp. slou ení s náležitostmi stanovenými Zákonem o investi ních
spole nostech a investi ních fondech. V p ípad zrušení Fondu splynutím uve ejní Investi ní
spole nost na svých internetových stránkách rozhodnutí NB s povolením, statut podílového
fondu, který vznikne splynutím, a oznámení o vzniku práva na odkoupení podílového listu
Fondu bez srážky ve lh t stanovené Zákonem o investi ních spole nostech a investi ních
fondech, ledaže jde o srážku ástky odpovídající ú eln vynaloženým náklad m Investi ní
spole nosti spojeným s odkoupením podílového listu; informace podle této v ty Investi ní
spole nost uve ejní e lh t stanovené Zákonem o investi ních spole nostech a investi ních
fondech. V p ípad zrušení Fondu slou ením uve ejní Investi ní spole nost na svých
internetových stránkách rozhodnutí NB s povolením, statut p ejímajícího podílového fondu a
oznámení o vzniku práva na odkoupení podílového listu Fondu bez srážky ve lh t stanovené
Zákonem o investi ních spole nostech a investi ních fondech, ledaže jde o srážku ástky
odpovídající ú eln vynaloženým náklad m Investi ní spole nosti spojeným s odkoupením
podílového listu; informace podle této v ty Investi ní spole nost uve ejní ve lh t stanovené
Zákonem o investi ních spole nostech a investi ních fondech. Splývající podílové fondy se
zrušují a jejich podílníci se stávají podílníky nov vzniklého podílového fondu uplynutím
stanovené lh ty k rozhodnému dni splynutí, který nesmí p edcházet dni právní moci rozhodnutí
NB o povolení splynutí. Podílový fond, který slou ením zaniká, se zrušuje a jeho podílníci se
stávají podílníky p ejímajícího podílového fondu uplynutím stanovené lh ty k rozhodnému dni
slou ení, který nesmí p edcházet dni právní moci rozhodnutí NB o povolení ke slou ení.
Investi ní spole nost obhospoda ující podílový fond vytvo ený splynutím je povinna ve lh t
stanovené Zákonem o investi ních spole nostech a investi ních fondech vym nit podílníkovi
podílový list zrušeného podílového fondu za podílový list nov vzniklého podílového fondu v
pom ru ur eném podle výše Fondového kapitálu p ipadajícího na podílový list zrušeného
podílového fondu k rozhodnému dni. Investi ní spole nost obhospoda ující p ejímající podílový
fond je povinna ve lh t stanovené Zákonem o investi ních spole nostech a investi ních
fondech vym nit podílníkovi podílový list zrušeného podílového fondu za podílový list
p ejímajícího podílového fondu v pom ru ur eném podle výše Fondového kapitálu v podílovém
fondu p ipadajícího na podílový list zrušeného podílového fondu k rozhodnému dni.
11.9. V p ípad zrušení Fondu s likvidací Investi ní spole nost do 3 m síc ode dne vypo ádání
pohledávek a dluh vzniklých z obhospoda ování majetku Fondu vyplatí podílník m jejich
podíly a nevyplacené podíly uloží do soudní úschovy. Pokud poplatek za zahájení ízení o
úschov p esáhne výši ukládané ástky, nevyplacené podíly se neuloží do soudní úschovy a
nevyzvednutá ástka p ipadne státu.
11.10. Kontaktní místo, kde je možné v p ípad pot eby získat dodate né informace, je Conseq Funds
investi ní spole nost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, tel. 225 988 222,
e-mailová adresa: fondy@conseq.cz, v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hodin. Poskytování
dodate ných informací zajiš uje v tomto kontaktním míst Registrátor.
11.11. Zdan ní Fondu a podílník podléhá da ovým p edpis m eské republiky, zejména pak zákonu
. 586/1992 Sb., o daních z p íjm , ve zn ní pozd jších p edpis . V dob schvalování tohoto
Statutu platí pro zda ování p íjm Fondu 5 % sazba dan z p íjm . U právnických a fyzických
osob da ových rezident
eské republiky, které mají podílové listy zahrnuty v obchodním
majetku, podléhají p íjmy z odkoupení podílových list standardnímu da ovému režimu.
U fyzických osob, které nemají podílové listy zahrnuty v obchodním majetku, jsou v dob
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schvalování tohoto Statutu p íjmy z odkoupení podílových list osvobozeny od dan z p íjm ,
pokud podílník tyto podílové listy vlastnil déle než 3 roky. V opa ném p ípad je t eba tento
p íjem zahrnout do (ostatních) p íjm v rámci da ového p iznání k dani z p íjm fyzických osob,
ledaže jejich úhrn u poplatníka nep esáhne ve zda ovacím období 100 000 K . Plynou-li p íjmy
z odkoupení podílového listu nebo z výplaty podíl na zisku p íjemci – da ovému nerezidentu
eské republiky, je Investi ní spole nost povinna v zákonem stanovených p ípadech srazit
z ástky za odkoupený podílový list zajišt ní dan z p íjm ve výši podle platných právních
p edpis . P ed odkoupením podílových list nebo p ed výplatou podíl na zisku proto m že být
ze strany Registrátora požadován pr kaz da ového domicilu p íjemce.
11.12. Upozor uje se, že výše uvedené informace o režimu zdan ní p íjmu jednotlivých podílník
nemusí platit pro každého investora, závisí na osobních pom rech investor a aplikovatelných
da ových p edpisech. Investi ní spole nost ani Registrátor nejsou oprávn ni poskytovat
da ové poradenství a Investi ní spole nost doporu uje, aby každý investor do podílových list
Fondu ohledn režimu zdan ní, který se ho týká, vyhledal profesionální poradu (da ového
poradce).
11.13. Investi ní spole nost zasílá nejpozd ji do 4 m síc po skon ení ú etního období
zprávu Fondu.

NB výro ní

11.14. Výro ní zpráva Fondu je dále podílník m k dispozici v sídle Investi ní spole nosti a bude jim na
požádání bez zbyte ného odkladu bezplatn zaslána.
Ostatní informace
11.15. Orgánem dohledu je NB. Adresa: Na P íkop 28, Praha 1, PS
e-mailová adresa: podatelna@cnb.cz, www.cnb.cz.

115 03, telefon: 224 411 111,

11.16. Povolení k innosti Investi ní spole nosti a výkon dohledu NB nejsou zárukou návratnosti
investice nebo výkonnosti Fondu, nemohou vylou it možnost porušení právních povinností i
Statutu Investi ní spole ností, Depozitá em nebo jinou osobou a nezaru ují, že p ípadná škoda
zp sobená takovým porušením bude nahrazena.
11.17. Pro ešení spor ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Fondu jsou p íslušné soudy
R, nestanoví-li p íslušný kogentní právní p edpis jinak. Rozhodné právo pro smluvní
závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Fondu je právní ád R, není-li v p íslušné
smlouv uvedeno jinak.
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ást II. Zvláštní náležitosti

1.

Informace o vydávání a odkupování podílových list Fondu

1.1

Aktuální hodnota podílového listu se ur uje jako podíl hodnoty Fondového kapitálu Fondu a
po tu vydaných podílových list se zaokrouhlením na ty i desetinná místa.

1.2

Aktuální hodnota podílového listu se stanovuje ke dni ocen ní majetku a dluh , kterým je
poslední kalendá ní den každého hospodá ského roku, pop . k jinému dni, který ur í Investi ní
spole nost jako mimo ádný obchodní den. Maximální lh ta pro výpo et aktuální hodnoty
podílových list je 13 m síc ode dne ocen ní.

1.3

Aktuální hodnota podílového listu je uve ej ována na internetových stránkách Investi ní
spole nosti ( l. 11.3 ásti I.). Aktuální hodnota podílového listu je platná pro žádosti o vydání,
pop . odkoupení podílových list podané nejpozd ji v den, ke kterému byla aktuální hodnota
stanovena.

První upisovací období
1.4

Investi ní spole nost bude vydávat a odkupovat podílové listy Fondu po dobu t í m síc ode
dne zahájení vydávání podílových list za ástku ve výši 1 K za jeden podílový list. Žádost o
vydání nebo odkoupení podílového listu Fondu, které budou vydány resp. odkoupeny za ástku
1 K za jeden podílový list zp sobem ur eným v l. 1.7 resp. 1.16 ásti II, lze v tomto období
podat nejpozd ji 3 pracovní dny p ed jeho skon ením; pozd ji podané žádosti budou vy ízeny
zp sobem ur eným v l. 1.10 resp. 1.17 ásti II. za cenu ur enou ke dni ocen ní (v p ípad
odkoupení eventuáln sníženou o srážku podle l. 1.18 ásti II.).

Vydávání podílových list
1.5

Investi ní spole nost vydá podílový list Fondu za ástku, která se rovná aktuální hodnot
podílového listu vyhlášené k rozhodnému dni. Tím není dot en l. 1.4 ásti II. Tato ástka m že
být investorem uhrazena pen zi nebo pen zi ocenitelnými v cmi, a to za podmínek uvedených
v § 116 Zákona o investi ních spole nostech a investi ních fondech.

1.6

Rozhodným dnem pro vydání (nebo odkoupení) podílového listu je den ocen ní.

1.7

Po dobu ur enou v l. 1.4 lze žádost o vydání podílových list podat nejpozd ji do 15:00 hod.
každého pracovního dne. ástku, za kterou zájemce žádá vydat podílové listy, je zájemce
povinen uhradit nejpozd ji t etí pracovní den následující po dni podání žádosti o vydání
podílových list . Bude-li prodejní cena v této lh t p ipsána na ú et Fondu, vydá Investi ní
spole nost t etí pracovní den podílové listy Fondu. Není-li v tomto l. 1.7 ásti II stanoveno
jinak, postupuje se i po dobu ur enou v l. 1.4 podle l. 1.8 ásti II.

1.8

Minimální ástka, za kterou mohou být podílové listy vydány, iní 100.000 K pro první nákup
podílových list , a to za p edpokladu, že investor drží nebo s Fondem spole n nakupuje
kvalifikovaných investor
obhospoda ovaných a
podílové listy nebo akcie fond
administrovaných Investi ní spole ností v souhrnu minimáln 125.000 EUR (resp. platný
zákonný požadavek), a 1 K pro každý další nákup podílových list . Registrátor m že
rozhodnout, že akceptuje žádost o vydání podílových list i v p ípad nižší ástky.

1.9

Žádost o vydání podílových list se podává Investi ní spole nosti prost ednictvím Registrátora
nebo v p ípad podílník , jejichž majetkový ú et vede osoba vedoucí navazující evidenci podle
l. 9.6 ásti I. Statutu (dále jen „Subregistrátor“), prost ednictvím Subregistrátora.
Subregistrátor jménem podílník nakupuje a odprodává prost ednictvím Registrátora podílové
listy Fondu. Zájemce skládá u Registrátora resp. Subregistrátora ástku, z níž bude hrazena
prodejní cena podílových list . Ve smlouv uzav ené mezi zájemcem o vydání podílových list
a Registrátorem nebo Subregistrátorem mohou být stanovena podrobn jší pravidla pro ur ení
termín pro podání žádosti o vydání podílových list , pro složení ástky, z níž bude hrazena
prodejní cena podílových list , a pro ur ení výše vstupního poplatku a zp sobu jeho úhrady
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Registrátorovi nebo Subregistrátorovi. Výše vstupního poplatku hrazená Registrátorovi nebo
Subregistrátorovi m že init za jeden podílový list maximáln 3,10 % aktuální hodnoty
podílového listu.
1.10 Žádost o vydání podílových list musí být podílníkem, resp. Subregistrátorem doru ena
Registrátorovi nejpozd ji do 12:00 hod. rozhodného dne. Registrátor m že rozhodnout, že
akceptuje žádost o vydání podílových list i pozd ji téhož dne. Žádost o vydání podílových list
podaná kdykoliv ve lh t po p edchozím rozhodném dni do daného rozhodného dne (p i
respektování dob uvedených v p edchozích v tách) se považuje za podanou v daný rozhodný
den. Investi ní spole nost potvrdí Registrátorovi pro ú ely sd lení zájemci o vydání podílových
list , resp. Subregistrátorovi, jejich po et, aktuální hodnotu a prodejní cenu nejpozd ji do 13
m síc po rozhodném dni. Prodejní cenu je zájemce, resp. Subregistrátor povinen uhradit
prost ednictvím Registrátora nejpozd ji v rozhodný den. Po p ipsání prodejní ceny podílových
list na ú et Fondu vydá Investi ní spole nost prost ednictvím Registrátora do 13 m síc od
rozhodného dne podílové listy Fondu. Ke dni vydání Registrátor p ipíše p íslušný po et
podílových list na majetkový ú et podílníka, resp. majetkový ú et Subregistrátora.
Subregistrátor p ipíše p íslušný po et podílových list na majetkový ú et podílníka vedený v
navazující evidenci podle l. 9.6 ásti I. Statutu k témuž dni, ke kterému došlo k p ipsání
podílových list
na majetkový ú et Subregistrátora v samostatné evidenci vedené
Registrátorem. Práva z podílového listu vznikají dnem jeho vydání.
1.11 Prodejní cenu vydávaných podílových list hradí zájemce o jejich nabytí prost ednictvím
Registrátora, pop . po dohod s Registrátorem p ímo na ú et Fondu. Registrátor, pop . p ímo
zájemce nebo Subregistrátor, p evede na ú et Fondu ástku odpovídající prodejní cen
vydávaných podílových list .
1.12 Pro udržení stability a efektivního hospoda ení Fondu a své d v ryhodnosti si Investi ní
spole nost vyhrazuje právo rozhodnout, které žádosti zájemc o nabytí podílových list
akceptuje.
Odkupování podílových list
1.13 Každý podílník má právo na odkoupení svých podílových list Investi ní spole ností ve výši
zvolené finan ní ástky nebo po tu podílových list . Fond stanoví zvláštní termíny pro podání
žádostí o odkoupení podílových list , p i emž t mito termíny jsou každý pracovní den a tyto
termíny uve ejní na internetových stránkách Investi ní spole nosti dostupných na domén
www.conseq.cz.
1.14 Podílový list je Investi ní spole ností odkupován za aktuální hodnotu podílového listu
vyhlášenou k nejbližšímu následujícímu rozhodnému dni. Tím není dot en l.1.18 ásti II.
1.15 Minimální ástka, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení podílových list , iní 100 000 K .
Registrátor m že rozhodnout, že akceptuje žádost o odkoupení podílových list i v p ípad nižší
ástky. V p ípad , že by po odkoupení podílových list m lo dojít k poklesu objemu podílových
list všech fond kvalifikovaných investor obhospoda ovaných a administrovaných Investi ní
spole ností, které drží podílník, držených podílníkem pod 125 000 EUR, resp. 1.000.000 K dle
Zákona o investi ních spole nostech a investi ních fondech, je podílník povinen podat žádost o
odkoupení podílových list v celém jím drženém objemu nebo se dohodnout s Administrátorem
na jiném ešení, tak aby byl schopen splnit zákonný požadavek na minimální investici do fond
obhospoda ovaných
nebo
administrovaných
jedním
kvalifikovaných
investor
obhospoda ovatelem nebo administrátorem.
1.16 Po dobu ur enou v l. 1.4 lze žádost o odkoupení podílových list lze podat Investi ní
spole nosti prost ednictvím Registrátora nejpozd ji do 15:00 hod. každého pracovního dne.
Investi ní spole nost zruší odkoupené podílové listy t etí pracovní den následující po dni podání
žádosti o odkoupení podílových list . Investi ní spole nost provede finan ní vypo ádání
odkoupení podílových list zpravidla pátý pracovní den kalendá ního m síce následujícího po
dni ocen ní podílové listy Fondu, nejpozd ji do 13 m síc ode dne ocen ní ( l. 1.2 ásti II).
Není-li v tomto l. 1.16 ásti II stanoveno jinak, postupuje se i po dobu ur enou v l. 1.4 ásti II
podle l. 1.17 ásti II.
1.17 Žádost o odkoupení podílových list lze podat Investi ní spole nosti prost ednictvím
Registrátora nebo v p ípad podílník , jejichž majetkový ú et vede Subregistrátor, jeho
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prost ednictvím. Žádost musí být podílníkem resp. Subregistrátorem doru ena Registrátorovi
nejpozd ji do 12:00 hod. rozhodného dne. Registrátor m že rozhodnout, že akceptuje žádost
o odkoupení podílových list i pozd ji téhož dne. Žádost o odkoupení podílových list podaná
kdykoliv ve lh t po p edchozím rozhodném dni do daného rozhodného dne (p i respektování
dob uvedených v p edchozích v tách) se považuje za podanou v daný rozhodný den. Investi ní
spole nost provede prost ednictvím Registrátora finan ní vypo ádání odkoupení podílových
list zpravidla do 30 dn , nejpozd ji pak do 13 m síc ode dne ocen ní, ke kterému byla
žádost podílníka o odkoupení podána, pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových
list . K tomuto dni Registrátor odepíše p íslušný po et podílových list z majetkového ú tu
podílníka, resp. majetkového ú tu Subregistrátora. Subregistrátor odepíše p íslušný po et
podílových list z majetkového ú tu podílníka vedeného v navazující evidenci podle l. 9.6 ásti
I. Statutu k témuž dni, ke kterému došlo k odepsání podílových list z majetkového ú tu
Subregistrátora v samostatné evidenci vedené Registrátorem. Finan ním vypo ádáním se pro
tento ú el rozumí odeslání p íslušné pen žní ástky na ú et podílníka, resp. Subregistrátora.
ve výši zvolené finan ní
ástky je podílníkovi nebo
1.18 K odkoupení podílových list
Subregistrátorovi z jeho majetkového ú tu odepsán odpovídající celý po et podílových list
vypo tený jako na celé íslo nahoru nebo dol zaokrouhlený podíl požadované ástky a ceny
podílového listu, a to dle matematických pravidel. Rozdíl mezi cenou nejbližšího vyššího nebo
nižšího celého po tu odkupovaných podílových list a požadovanou ástkou je podílníkovi
vyplacen spolu s ástkou za odkupované podílové listy, resp. je o tento rozdíl vyplácená ástka
nižší oproti podílníkem požadované.
ástky za odkoupené podílové listy se vyplácená ástka p evádí bezhotovostním
1.19 P i úhrad
bankovním p evodem v souladu se smlouvou uzav enou mezi podílníkem a Registrátorem nebo
smlouvou uzav enou mezi Subregistrátorem a Registrátorem. V této smlouv mohou být též
stanovena podrobn jší pravidla pro ur ení termín a zp sobu vyplacení ástky za odkupované
podílové listy.
Spole ná pravidla pro vydávání a odkupování podílových list
1.20 Investi ní spole nost m že pozastavit vydávání nebo odkupování podílových list Fondu až na
dobu 3 m síc , pokud je to nezbytné z d vodu ochrany práv nebo právem chrán ných zájm
podílník . Investi ní spole nost m že pozastavit vydávání nebo odkupování podílových list
Fondu zejména na p elomu kalendá ního roku, v p ípadech živelních událostí, v od vodn ných
p ípadech p i velmi silných turbulencí na kapitálových trzích, v p ípad problém s likviditou
majetku Fondu, pokud by vysoké nákupy nebo odkupování podílových list mohly zp sobit
ohrožení majetku Fondu nebo v jiných od vodn ných p ípadech.
1.21 O pozastavení vydávání nebo odkupování podílových list rozhoduje p edstavenstvo Investi ní
spole nosti, které je povinno o svém rozhodnutí vypracovat zápis. V zápisu se uvede datum a
p esný as rozhodnutí o pozastavení, d vody a okamžik pozastavení a doba, na kterou se
vydávání nebo odkupování podílových list pozastavuje. Investi ní spole nost doru í
neprodlen zápis o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových list Fondu NB a
sou asn uve ejní na svých internetových stránkách datum a p esný as rozhodnutí o
pozastavení vydávání nebo odkupování podílových list , d vody a okamžik pozastavení a
dobu, na kterou se vydávání nebo odkupování podílových list pozastavuje. Jestliže
pozastavení vydávání nebo odkupování podílových list Fondu ohrožuje zájmy podílník , NB
toto rozhodnutí zruší. Investi ní spole nost neprodlen uve ejní na svých internetových
stránkách informaci o tom, že NB zrušila pozastavení vydávání nebo odkupování podílových
list Fondu. Investi ní spole nost po obnovení vydávání a odkupování podílových list vydá
nebo odkoupí podílové listy, jejichž vydávání a odkupování bylo pozastaveno, za aktuální
hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových list . Podílník nemá
právo na úrok z prodlení za dobu pozastavení vydávání nebo odkupování podílových list ,
ledaže Investi ní spole nost je ke dni pozastavení vydávání nebo odkupování podílových list
již v prodlení s vyplacením ástky za odkup nebo jestliže NB zrušila rozhodnutí o pozastavení
vydávání nebo odkupování podílových list . Investi ní spole nost uhradí v takovém p ípad
úrok z prodlení ze svého majetku.
1.22 Podílové listy Fondu jsou v dob vydání tohoto zn ní Statutu vydávány a odkupovány v sídle
Registrátora. Podílové listy Fondu nejsou v dob vydání tohoto zn ní Statutu ve ejn nabízeny
nebo vydávány v jiném lenském stát .
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