OZNÁMENÍ PODÍLNÍKŮM FONDŮ:
Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond
Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond
Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond

V Praze dne 18. října 2017
Vážení podílníci,
dovolujeme si Vás tímto informovat, že s účinností ode dne 19. října 2017 dojde
na základě rozhodnutí představenstva společnosti Conseq Funds investiční
společnost, a.s., (dále jen „Společnost“) ke změně investiční strategie upravené
ve statutech těchto fondů:
-

Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond
Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond
Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond
(dále jen jednotlivě „Fond“ nebo společně „Fondy“).

1. Základní informace
Představenstvo Společnosti se rozhodlo změnit investiční strategii
Fondů, přičemž důvodem změny je zejména změna právních předpisů,
která umožnila Fondům např. investovat do nových investičních nástrojů
nebo změnit nastavení investičních limitů. Změnou investiční strategie
Fondů nedojde k výrazně odlišnému způsobu investování Fondů.
2. Popis změny investiční strategie
-

-

-

Fond může investovat nově až 10 % aktiv Fondu snížených o dluhy
tohoto Fondu (dále jen „Fondový kapitál“) rovněž do cenných papírů
vydaných fondy kvalifikovaných investorů.
Do majetku Fondu lze nabýt až 50 % fondového kapitálu jednoho
investičního fondu místo původních 25 %.
Investiční limit spočívající v investování Fondu minimálně 70 %
Fondového kapitálu do cenných papírů vydaných fondy peněžního trhu,
nástrojů peněžního trhu a dluhopisů byl rozšířen rovněž o bankovní
vklady. (Pozn.: tato změna se netýká fondu Active Invest Dynamický,
otevřený podílový fond.)
Riziko protistrany plynoucí z finančních derivátů bylo omezeno pouze
na finanční deriváty nepřijaté k obchodování na trzích uvedených v § 3
odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování
investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, v platném
znění.

Conseq Funds investiční společnost, a.s. se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČO: 248 37 202,
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 17126

3. Právo na odkoupení podílových listů
Podílníci, kteří se změnami statutu Fondu nesouhlasí, mohou v souladu
s platnou právní úpravou požádat o zpětný odkup podílových listů
vydaných Fondem bez srážky do 30. listopadu 2017. Dle statutů Fondů
není srážka při zpětném odkupu podílových listů ani u jednoho Fondu
uplatňována.
4. Dostupnost dokumentů
Nové znění statutů Fondů a klíčových informací pro investory a rovněž
poslední výroční a pololetní zprávy Fondů jsou k dispozici v sídle
Společnosti. Tyto dokumenty jsou k dispozici také na internetových
stránkách Společnosti dostupných na doméně www.conseq.cz.
5.

Další informace
Kontaktní místo, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné
informace, je Conseq Funds investiční společnost, 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
dodatečných informací zajišťuje v tomto kontaktním místě registrátor
Fondů, společnost Conseq Investment Management, a.s.
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