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Investiční zaměření Fondu
Fond investuje zejména do cenných papírů Podkladového fondu, dále do nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a dalších
cenných papírů. Podkladový fond se orientuje na přímé investice do majoritních podílů v malých nebo středních
průmyslových podnicích s exportním potenciálem v České republice a ve střední Evropě.
Investice do Fondu je vhodná pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší finanční riziko a jsou připraveni držet
investici dlouhodobě. Návratnost investice do Fondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny.
Investiční limity pro investice Fondu do finančních aktiv jsou stanoveny takto:
a) Investice do Podkladového fondu - Fond může do Podkladového fondu investovat až 100 % hodnoty svého
majetku.
b) Investice do ostatních investičních fondů - Fond může do jednoho investičního fondu kromě Podkladového fondu
investovat až 35 % hodnoty svého majetku.
c) Investice do ostatních finančních aktiv - Fond může do investičního aktiva vydaného jedním emitentem kromě
aktiv zmíněných v předchozích odstavcích investovat až 10 % hodnoty svého majetku.
Likvidita
Aktuální hodnota podílových listů se stanovuje jednou ročně a to k 30. 6. příslušného roku. Maximální lhůta pro výpočet
aktuální hodnoty podílových listů je 13 měsíců ode dne ocenění, zpravidla však přibližně 30. pracovní den následující po dni
ocenění. Fond může rozhodnout i o mimořádném dni ocenění. Pokud má investor zájem o odkup podílových listů ke dni
ocenění, které předchází datu zrušení Podkladového fondu s likvidací nebo jiného způsobu výplaty investorů Podkladového
fondu, je Fond oprávněn účtovat výstupní srážku z hodnoty odkupovaných podílových listů (viz níže „Specifické poplatky“).
Vydávání nebo odkupování podílových listů může být pozastaveno až na dobu 3 měsíců, pokud je to nezbytné z důvodu
ochrany práv nebo právem chráněných zájmů akcionářů.
Vypořádání nákupu a odkupu investičních akcií
Investiční společnost bude vydávat a odkupovat podílové listy Fondu po dobu tří měsíců ode dne zahájení vydávání
podílových listů za částku ve výši 1 Kč za jeden podílový list. Minimální částka, za kterou mohou být investiční akcie
vydávány, činí 100.000 Kč a to za předpokladu, že zájemce splňuje další ze zákonných požadavků stanovených pro
kvalifikovaného investora. Fond obvykle nevyplácí podíly na zisku (dividendy) ani na výnosech z hospodaření Fondu. Tyto
jsou reinvestovány a odrazí se ve zvýšené hodnotě podílového listu Fondu. Minimální částka, za kterou lze provést
jednotlivé odkoupení investičních akcií činí 500.000 Kč. Administrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o odkoupení i
v případě nižší částky za podmínek stanovených statutem.
Specifické poplatky
Fond je oprávněn účtovat výstupní srážku ve výši max. 25 % z hodnoty odkupovaných podílových listů vzhledem ke svému
investičnímu zaměření v případech, kdy má investor zájem o odkup podílových listů ke dni ocenění, které předchází datu
zrušení Podkladového fondu s likvidací nebo jiného způsobu výplaty investorů Podkladového fondu.
Ostatní charakteristiky
Fond byl založen na dobu neurčitou. Doporučovaný investiční horizont je 8 - 10 let.
Tento dokument neobsahuje vyčerpávající přehled všech vlastností Fondu. Před rozhodnutím o investici by se měl investor
seznámit s celým zněním statutu Fondu a statutu Podkladového fondu.
V rámci doporučené diverzifikace rizika investorům nedoporučujeme, aby relativní zastoupení Fondu přesáhlo
10 % celkových investičních aktiv investora.
Prohlašuji, že jsem si přečetl výše uvedené upozornění a zohlednil jsem tyto informace při mém investičním rozhodnutí.
Zároveň jsem se seznámil se statutem Fondu.
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