STATUT

Conseq Funds SICAV, a.s.
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DEFINICE

Není-li uvedeno jinak, mají pojmy použité v tomto dokumentu následující význam:
Auditor

KPMG eská republika Audit, s.r.o., sídlem Pob ežní 648/1a, PS
18600, Praha 8 I : 49619187, zapsaná v obchodním rejst íku
vedeném M stským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185.
Bližší informace o spole nosti jsou dostupné na internetové stránce
https://home.kpmg.com/cz/cs/home.html

cenný papír
NB

je rovn ž zaknihovaný cenný papír
eská národní banka, Na P íkop 28, Praha 1, PS
224 411 111, e-mailová adresa: podatelna@cnb.cz.

115 03, telefon:

Bližší informace o spole nosti jsou dostupné na internetové stránce
www.cnb.cz
Fond

Conseq Funds SICAV, a.s.

Investi ní akcie

akcie, které nejsou Zakladatelskými akciemi a jsou vydané
k p íslušnému podfondu za ú elem shromážd ní pen žních
prost edk od investor

Investi ní spole nost

Conseq Funds investi ní spole nost, a.s., se sídlem Rybná 682/14,
Praha 1, PS 110 05, I : 248 37 202, zapsaná v obchodním rejst íku
vedeném M stským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17126.
Bližší informace o spole nosti jsou dostupné na internetové stránce
https://www.conseq.cz/.

Na ízení vlády

na ízení vlády . 243/2013 Sb., o investování investi ních fond
o technikách k jejich obhospoda ování

Na ízením SFTR

na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25.
listopadu 2015 o transparentnosti obchod zajiš ujících financování a
op tovného použití a o zm n na ízení (EU) . 648/2012

Podfond

všechny podfondy vytvo ené v rámci Fondu

Registrátor

Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná
682/14, Staré M sto, PS 110 00, I : 264 42 671, zapsané
v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 7153.

a

Bližší informace o spole nosti jsou dostupné na internetové stránce
https://www.conseq.cz/.
Stanovy

stanovy Fondu, dostupné (i) v listinné podob v sídle Investi ní
spole nosti a ve sbírce listin, nebo (ii) v elektronické verzi
prost ednictvím dálkového p ístupu do obchodního rejst íku
(www.justice.cz)

Statut

tento statut, a to v etn p íloh, všech jeho dodatk , není-li uvedeno
jinak, dostupný (i) v listinné podob v sídle Registrátora, nebo (ii)
v elektronické verzi na webových stránkách Fondu

Zakladatelské akcie

akcie, které upsali zakladatelé Fondu

Zákon o podnikání na
kapitálovém trhu

zákon . 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní
pozd jších p edpis

Zákon o investi ních
spole nostech a
investi ních fondech

zákon . 240/2013 Sb., o investi ních spole nostech a investi ních
fondech, ve zn ní pozd jších p edpis
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ÚDAJE O FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Obchodní firma

Conseq Funds SICAV, a.s.

Sídlo

Rybná 682/14 Praha 1, PS

I

088 05 105

Datum vzniku

1. 1. 2020 (den zápisu do obchodního rejst íku)

Zápis do seznamu

NB

110 00

Fond je zapsán do seznamu investi ních fond
vedeného NB.

s právní osobností

Doba, na kterou byl Fond neur itá
založen
Druh fondu

Fond je standardním fondem ve smyslu § 94 odst. 1 Zákona
o investi ních spole nostech a investi ních fondech, založený podle
eského práva, který spl uje požadavky Sm rnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/65/EC ze dne 13. ervence 2009 o koordinaci
právních a správních p edpis týkajících se subjekt kolektivního
investování do p evoditelných cenných papír .
Fond není ani ídícím ani pod ízeným fondem. Fond není
samosprávným investi ním fondem. Fond má individuální statutární
orgán (statutární editel), jímž je Investi ní spole nost, která je
oprávn ná obhospoda ovat Fond.

Historické údaje o
statusových v cech

Fond je nov
fond :

vzniklým fondem, a to za ú elem p em ny podílových

−

Conseq Polských dluhopis , otev ený podílový fond a

−

Active Invest Progressive, otev ený podílový fond

na Podfondy. Blíže viz dodatky jednotlivých podfond .
Výše zapisovaného
základního kapitálu

100.000,- K (byl v plné výši splacen)

Kontaktní informace

Místo, kde je v p ípad pot eby možné získat dodate né informace:
Pro eskou republiku:
Conseq Investment Management, a.s.
Burzovní palác
Praha 1, Rybná 682/14, PS 110 00
V pracovních dnech od 9:00 do 18:00
Tel: 225 988 222, email: fondy@conseq.cz,
Internetové stránky Fondu: https://www.conseq.cz/
Pro Slovensko:
Tel: 0800 900 905, email: fondy@conseq.sk,
Internetové stránky Fondu: https://www.conseq.sk
Pro Polsko:
Tel: +48 22 208 99 49, e-mail: fundusze@conseq.pl
Internetové stránky Fondu: www.conseq.pl

Seznam podfond

Conseq Active Invest Dynamický, podfond Conseq Funds SICAV
Conseq Polských dluhopis , podfond Conseq Funds SICAV
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBHOSPODA OVATELI

Obchodní firma

Conseq Funds investi ní spole nost, a.s.

Sídlo

Rybná 682/14, Praha 1, PS

I

248 37 202

Datum vzniku

11. kv tna 2011 (den zápisu do obchodního rejst íku)

Zápis do seznamu
Výše
kapitálu

NB

základního

110 05

Obhospoda ovatel je zapsán do seznamu investi ních spole ností
vedeného NB.
4.000.000 K (byl v plné výši splacen)

Povolení k innosti

Investi ní spole nosti bylo ud leno povolení k innosti rozhodnutím
NB ze dne 24. 3. 2011 vydaným pod .j. 2011/2976/570, které nabylo
právní moci dne 24. 3. 2011. Tímto rozhodnutím byly sou asn
schváleny vedoucí osoby Investi ní spole nosti. Rozhodnutím NB ze
dne 6. b ezna 2018, j. 2018/030846/CNB/570, které nabylo právní moci
8. b ezna 2018, došlo ke zm n povolení k innosti Investi ní
spole nosti. P vodní povolení k innosti bylo zrušeno a nahrazeno
novým povolením.

Konsolida ní celek

Investi ní spole nost pat í do konsolida ního celku spole nosti Conseq
Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, Staré
M sto, PS 110 00, I : 264 42 671, zapsané v obchodním rejst íku
vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153.

Seznam
osob

Vedoucími osobami Investi ní spole nosti jsou:

vedoucích

− Ing. Jan Vedral, p edseda p edstavenstva,
− Mgr. Hana Blovská, místop edsedkyn p edstavenstva,
− Ing. Lukáš Vácha, len p edstavenstva.

Funkce, které vedoucí
osoby dále vykonávají

Vedoucí osoby vykonávají mimo Investi ní spole nost tyto innosti,
které mají význam ve vztahu k innosti Investi ní spole nosti nebo
Fondu:
Ing. Jan Vedral je p edsedou p edstavenstva spole nosti Conseq
Investment Management, a.s., která je 100% akcioná em Investi ní
spole nosti a zárove Registrátorem, a zastává zde pozici hlavního
investi ního manažera.
Mgr. Hana Blovská je místop edsedkyní p edstavenstva spole nosti
Conseq Investment Management, a.s., a editelkou odpov dnou za
marketing a prodej.
Ing. Lukáš Vácha je lenem p edstavenstva spole nosti Conseq
Investment Management, a.s., a obchodním editelem pro institucionální
a privátní klientelu.

P edm tu podnikání

Seznam
obhospoda ovaných
administrovaných
investi ních fond

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

a

−

obhospoda ování investi ních
investi ních fond ,

fond

−

provád ní administrace investi ních fond
investi ních fond .

nebo

zahrani ních

nebo zahrani ních

Seznam Investi ní spole ností aktuáln
obhospoda ovaných a
administrovaných fond naleznete v p íloze . 1 tohoto Statutu na
https://www.conseq.cz/fund.asp nebo v seznamu vedeném NB na
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ADMINISTRÁTOROVI

Administrátor

Administraci
spole nost.

Hlavní innosti, které
Administrátor vykonává

V rámci administrace vykonává Investi ní spole nost všechny innosti,
které jsou sou ástí administrace investi ního fondu podle § 38 odst. 1
Zákona o investi ních spole nostech a investi ních fondech, zejména:

Fondu

provádí

obhospoda ovatel,

resp.

Investi ní

− vede ú etnictví a zajiš uje pln ní da ových povinností,
− zajiš uje právní služby a compliance,
− oce uje jeho majetek a dluhy a provádí výpo et aktuální hodnoty
Investi ních akcií,
− zajiš uje vydávání a odkupování Investi ních akcií,
− p ipravuje dokumenty, zejména výro ní zprávy, pololetní zprávy,
Statut a sd lení klí ových informací, a jejich p ípadné zm ny,
− uve ej uje, oznamuje a poskytuje údaje a dokumenty investor m a
dalším oprávn ným osobám v etn
eské národní banky,
− vede evidenci investi ních akcií vydávaných Podfondy,
− vede evidenci o vydávání a odkupování investi ních akcií
vydávaných Podfondy,
− rozd luje a vyplácí pen žitá pln ní v souvislosti se zrušením
Podfond ,
− vy izuje stížnosti a reklamace investor .
Tyto innosti m že Investi ní spole nost vykonávat v plném rozsahu sama nebo jejich výkon, resp.
výkon jednotlivých inností, sv it jiné osob , jak je v podrobnostech upraveno v lánku 6 Statutu.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DEPOZITÁ I

Depozitá

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sídlo

Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PS

I

649 48 242

Zápis do seznamu

NB

140 92

Depozitá je zapsán do seznamu depozitá
vedeného NB.

investi ních fond

Konsolida ní celek

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) spole nost UniCredit S.p.A se sídlem
Miláno, Itálie. Hlavním akcioná em Depozitá e je UniCredit Bank
Austria AG, Víde , která vlastní 99,96 % akcií Depozitá e. Mate skou
spole ností celé skupiny UniCredit je UniCredit S.p.A, Miláno.

Hlavní innosti
Depozitá e

innosti Depozitá e vyplývají ze Zákona o investi ních spole nostech
a investi ních fondech a jsou dále specifikovány v depozitá ské
smlouv . Depozitá zejména:
− má v opatrování zastupitelné investi ní nástroje v majetku
Podfondu jejich evidováním na vlastnickém ú tu, který Depozitá
vede pro Podfond v p íslušné evidenci nebo jej pro Podfond z ídí u
Centrálního depozitá e cenných papír , a.s., nebo srovnatelného
subjektu podle práva cizího státu,
− má fyzicky v úschov
umož uje,

majetek Podfondu, jehož povaha to

− 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 Fondu ve prosp ch Podfondu,
na které ukládá veškeré pen žní prost edky Podfondu, a kontroluje
pohyb pen žních prost edk náležejících do majetku Podfondu na
t chto ú tech,
− zajiš uje evidenci o majetku Podfondu, jehož povaha to umož uje,
− kontroluje, zda v souladu se Zákonem o investi ních
spole nostech a investi ních fondech, Statutem a ujednáními
depozitá ské smlouvy:
•

byly vydávány a odkupovány Investi ní akcie,

•

byla vypo ítávána aktuální hodnota Investi ní akcie,

•

byl oce ován majetek a dluhy Podfondu,

•

byla vyplácena protipln ní z obchod
Podfondu v obvyklých lh tách,

•

jsou používány výnosy plynoucí pro Podfond a

•

je majetek Podfondu nabýván a zcizován.

s majetkem

Depozitá odpovídá za opatrování investi ních nástroj v majetku Podfondu, za úschovu majetku
Podfondu 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 tím není dot ena.
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ÚDAJE O POV

ENÍ JINÉHO VÝKONEM JEDNOTLIVÉ

INNOSTI

6.1

Investi ní spole nost pov ila spole nost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem
Praha 1, Rybná 682/14, PS 110 00, I : 264 42 671, výkonem jednotlivé innosti, kterou
zahrnuje obhospoda ování Fondu, a to ízením rizik Fondu, v etn monitorování dodržování
investi ních limit .

6.2

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

vydávání a odkupování Investi ních akcií a vedení evidence o tom,

b)

pln ní n kterých informa ních povinností,

c)

provoz klientského servisu,

d)

vy izování reklamací a stížností investor ,

e)

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

f)

innost compliance a interního auditu,

g)

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

h)

oce ování majetku a dluh Podfondu a výpo et aktuální hodnoty Investi ní akcie,

i)

vedení evidence Investi ních akcií a seznamu investor ; tím není dot ena možnost
vedení navazující evidence jinou oprávn nou osobou.

6.3

Investi ní spole nost dále pov ila Registrátora, spole nost Partners Financial Services Polska
S.A., se sídlem Al.W. Korfantego 2, 40-004 Katowice, Polská republika, KRS: 408513, NIP:
7010331340, zapsanou v rejst íku podnikatel vedeném Okresním soudem Katowice, a
spole nost F-Trust S.A., se sídlem ul. Szkolna 5/13, 61-832 Pozna , Polská republika, KRS:
0000397407, NIP: 108011502, zapsanou v rejst íku podnikatel vedeném okresním soudem
Pozna výkonem innosti spo ívající v propagaci a nabízení Investi ních akcií.

6.4

Investi ní spole nost m že kontrolovat a svými p íkazy ovliv ovat výkon výše uvedených
inností. Investi ní spole nost je oprávn na s okamžitou ú inností vypov d t smlouvy, na
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jejichž základ došlo k pov ení jiného uvedenými innostmi. Pov ením není dot ena
odpov dnost Investi ní spole nosti nahradit újmu vzniklou porušením jejích povinností jako
obhospoda ovatele a administrátora Fondu, které plynou ze Statutu, Zákona o investi ních
spole nostech a investi ních fondech a dalších právních p edpis .
Další inností v rámci administrace Fondu, kterou jsou Investi ní spole ností pov ovány t etí
osoby ad hoc, je právní a transak ní poradenství. Externí právní a jiní poradci jsou vybíráni v
souladu s požadavky odborné pé e pro konkrétní v c.
6.5

Depozitá pov il úschovou nebo jiným opatrováním zahrani ních investi ních nástroj podle
druhu investi ního nástroje, zem emitenta a trhu, na n mž byl daný investi ní nástroj
nakoupen, následující spole nosti: CLEARSTREAM BANKING, 42 Avenue JF Kennedy, L-1855
Luxembourg, VAT ID: LU 10294056, The Bank of New York Mellon SA/NV, 46 Rue
Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium, company number 0806.743.159, a banky z
bankovní skupiny UniCredit (zejména UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Schottengasse 6
– 8, Rakousko, UniCredit Bank Hungary Zrt., Szabadság tér 5-6, H-1054 Budapeš , Ma arsko,
a Bank Polska Kasa Opieky S.A., ul. Grzybowska 53/57, 00-950, Warsaw, Polsko). Depozitá
má z ízeny ú ty cenných papír u uvedených subjekt a na t chto ú tech cenných papír jsou
odd len evidovány cenné papíry klient (tedy i Fondu) od cenných papír Depozitá e. Za tímto
ú elem vede Depozitá ve své evidenci nezbytné záznamy a písemnosti.

7

AKCIE

7.1

Spole nost vydává dva druhy akcií, a to Zakladatelské akcie a Investi ní akcie.
Zakladatelské akcie

7.2

Zakladatelské akcie p edstavují stejný podíl na zapisovaném základním kapitálu Fondu.
Zapisovaný základní kapitál Fondu je rozvržen na 10 kus Zakladatelských akcií. Práva a
povinnosti spojená se Zakladatelskými akciemi jsou blíže uvedeny ve Stanovách.

7.3

Zakladatelské akcie jsou kusové akcie, tj. bez jmenovité hodnoty, zn jící na jméno akcioná e,
vydané v listinné podob .

7.4

Zakladatelské akcie nejsou p ijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani
v mnohostranném obchodním systému. Jejich cena není uve ej ována prost ednictvím
evropského regulovaného trhu ani mnohostranného obchodního systému.

7.5

Se Zakladatelskými akciemi nejsou spojena zvláštní práva.
Investi ní akcie

7.6

Investi ní akcie jsou vydávány k p íslušnému podfondu a p edstavují stejné podíly na fondovém
kapitálu p íslušného podfondu, ímž se rozumí hodnota majetku zahrnutá do p íslušného
podfondu, snížená o hodnotu dluh zahrnutých do tohoto podfondu.

7.7

Investi ní akcie jsou kusové akcie, tj. bez jmenovité hodnoty, zn jící na jméno akcioná e, vydané
v zaknihované podob .

7.8

S Investi ními akciemi m že být spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospoda ení
p íslušného podfondu a na likvida ním z statku p i zániku tohoto podfondu.

7.9

S Investi ní akcií je spojeno právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na ú et
p íslušného podfondu. Investi ní akcie odkoupením zanikají.

7.10 Vlastníci Investi ních akcií mají právo hlasovat na valné hromad v p ípadech, kdy tak ur ují
právní p edpisy, Stanovy nebo dodatek Statutu vztahující se k ur itému podfondu.
7.11 Evidenci Investi ních akcií vede Investi ní spole nost v samostatné evidenci.
Obecná ustanovení
7.12 Další práva spojená s akciemi jsou ur eny ve Stanovách a dodatku p íslušného podfondu.
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PODFONDY
3

8.1

Podfond je ú etn a majetkov odd lená ást jm ní Fondu vytvo ená v souladu se Stanovami.

8.2

O vytvo ení podfondu rozhodne statutární orgán Fondu, který zárove ur í investi ní strategii
podfondu a další pravidla pro fungování podfondu ve Statutu a jeho dodatku a zajistí zápis
podfondu do seznamu vedeného NB.

8.3

Fond zahrnuje do podfondu (podfond ) majetek a dluhy ze své investi ní innosti.

8.4

Ke spln ní i uspokojení pohledávky v itele nebo akcioná e za Fondem, vzniklé v souvislosti
s vytvo ením podfondu, pln ním jeho investi ní strategie nebo jeho zrušením, lze použít pouze
majetek v tomto podfondu. Náklady vztahující se ke konkrétnímu podfondu jsou hrazeny
z majetku tohoto podfondu. Náklady vztahující se k více podfond m jsou hrazeny z majetku
t chto podfond pom rn dle objemu fondového kapitálu jednotlivých podfond .

8.5

Ozna ení podfondu musí obsahovat p ízna ný prvek obchodní firmy Fondu a slovo „podfond“,
pop ípad jinak vyjád it jeho vlastnost podfondu;

8.6

Konkrétní údaje o jednotlivých podfondech jsou uvedeny v p íslušných dodatcích k tomuto
Statutu.
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DALŠÍ INFORMACE
Informace o Statutu a sd lení klí ových informací

9.1

Údaje uvedené v tomto Statutu nebo ve sd lení klí ových informací jsou pr b žn aktualizovány.
Investi ní spole nost vyhotovuje sd lení klí ových informací ve vztahu k jednotlivým Podfond m.
Investi ní spole nost sleduje, zda neexistuje i nevzniká pot eba aktualizace Statutu nebo
sd lení klí ových informací. V p ípad , že úprava Statutu nebo sd lení klí ových informací je
pot ebná, schválí pot ebné zm ny p edstavenstvo Investi ní spole nosti. Údaje ve sd lení
klí ových informací musí být v souladu s údaji obsaženými ve Statutu.

9.2

Ke zm n Statutu se vyžaduje p edchozí souhlas eské národní banky, jinak je neú inná.
Souhlas eské národní banky ke zm n Statutu se nevyžaduje, jde-li o zm nu:
a) údaje p ímo vyplývajícího ze zm n týkajících se Investi ní spole nosti, Fondu, Podfondu
nebo Depozitá e,
b) p ímo vyvolanou zm nou právní úpravy,
c) informace o výkonnosti nebo skute ných nebo p edpokládaných výsledcích hospoda ení
Fondu nebo Podfondu, která vyžaduje pravidelnou aktualizaci, nebo
d) netýkající se postavení nebo zájm investor Podfondu.

9.3

Aktuální zn ní Statutu a sd lení klí ových informací a jejich zm ny jsou uve ej ovány na
internetových stránkách Investi ní spole nosti na adrese www.conseq.cz.

9.4

Datum podpisu platného zn ní Statutu a jméno a p íjmení lena, pop . len statutárního orgánu
jsou uvedena na konci tohoto Statutu.

9.5

Investi ní spole nost poskytne každému investorovi v souladu s § 224 a § 231 Zákona
o investi ních spole nostech a investi ních fondech (i) s dostate ným asovým p edstihem p ed
uskute n ním investice bezúplatn aktuální sd lení klí ových informací Podfondu a (ii) na žádost
bezúplatn aktuální Statut.
Podmínky zrušení nebo p em ny Fondu a/nebo Podfondu

9.6

NB vymaže Podfond ze seznamu, jestliže Fond nemá déle než 3 m síce Depozitá e nebo byl
Podfond zapsán na základ nepravdivých nebo neúplných údaj . NB m že vymazat Podfond
ze seznamu, jestliže a) pr m rná výše fondového kapitálu za posledních 6 kalendá ních m síc
je nižší než 1.250.000 EUR, b) nepovažuje v p ípad pozastavení vydávání nebo odkupování
investi ních akcií opat ení k odstran ní jeho p í in za dostate ná, nebo c) Fond má po dobu delší
než 6 m síc jen jednoho nebo žádného akcioná e. Výmazem jednoho podfondu ze seznamu
nejsou ovlivn ny práva a povinnosti vlastník investi ních akcií jiného podfondu Fondu.
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9.7

V d sledku zrušení Investi ní spole nosti m že dojít ke zrušení Fondu, pokud NB nerozhodne
o p evodu obhospoda ování Fondu na jiného obhospoda ovatele. Investo i budou informování o
takovém rozhodnutí oznámením na internetových stránkách Investi ní spole nosti, a to v etn
d vod tohoto rozhodnutí a dalším postupu Investi ní spole nosti. V d sledku zrušení Fondu
m že dojít i ke zrušení Podfondu, pokud NB nerozhodne o p evodu obhospoda ování Podfondu
na jiného obhospoda ovatele. V takovém p ípad dochází k výmazu Podfondu ze seznamu (viz
l. 9.6 Statutu).

9.8

Investi ní spole nost m že za podmínek stanovených Zákonem o investi ních spole nostech a
investi ních fondech rozhodnout o splynutí obhospoda ovaných fond a nebo podfond v jeden
nový investi ní fond. Investo i budou informování o takovém rozhodnutí oznámením na
internetových stránkách Investi ní spole nosti, a to v etn d vod tohoto rozhodnutí a dalším
postupu Investi ní spole nosti.

9.9

V p ípad , že je Podfond rušen s likvidací, má investor právo na podíl na likvida ním z statku (§
167 Zákona o investi ních spole nostech a investi ních fondech). Bližší podmínky postupu p i
zrušení nebo p em n Fondu a/nebo Podfondu stanoví Zákon o investi ních spole nostech a
investi ních fondech (§ 361 a násl. Zákona o investi ních spole nostech a investi ních fondech).
Da ový režim

9.10 Zdan ní Fondu a investor Podfondu 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, které jsou da ovými rezidenty eské republiky a které mají
investi ní akcie zahrnuty v obchodním majetku, podléhají p íjmy z odkoupení investi ních akcií
standardnímu da ovému režimu. U fyzických osob, které nemají investi ní akcie zahrnuty v
obchodním majetku, jsou v dob schvalování tohoto Statutu p íjmy z odkoupení investi ních akcií
osvobozeny od dan z p íjm , pokud investor tyto investi ní akcie 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 investi ních akcií nebo z výplaty podíl na zisku
p íjemci, který není da ovým rezidentem eské republiky, je Investi ní spole nost povinna v
zákonem stanovených p ípadech srazit z ástky za odkoupenou investi ní akcii zajišt ní dan z
p íjm ve výši podle platných právních p edpis . P ed odkoupením investi ních akcií nebo p ed
výplatou podíl na zisku proto m že být ze strany Investi ní spole nosti nebo Registrátora
požadován pr kaz da ového domicilu p íjemce. Da ový režim se m že s ohledem na domicil
investora lišit.
9.11 Upozor uje se, že výše uvedené informace o režimu zdan ní p íjmu jednotlivých investor
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 investi ních akcií Fondu
ohledn režimu zdan ní, který se ho týká, vyhledal profesionální poradu (da ového poradce).
Výro ní zpráva a další informace pro investory
9.12 Investi ní spole nost zasílá nejpozd ji do 4 m síc po skon ení ú etního období NB výro ní
zprávu Fondu a uve ej uje ji na svých internetových stránkách. Investi ní spole nost dále
nejpozd ji do 2 m síc po uplynutí prvních 6 m síc ú etního období zasílá NB v elektronické
podob pololetní zprávu a uve ej uje ji na svých internetových stránkách.
9.13 Výro ní zpráva a pololetní zpráva Fondu jsou dále investor m k dispozici v sídle Investi ní
spole nosti a budou jim na požádání na jejich náklad bez zbyte ného odkladu zaslány.
9.14 Fond uve ej uje bez zbyte ného odkladu po uplynutí p íslušného období na internetových
stránkách Investi ní spole nosti:
a) nejmén jednou za 2 týdny, údaj o aktuální hodnot fondového kapitálu jednotlivých
podfond a údaj o aktuální hodnot investi ní akcie jednotlivých podfond , resp. jejich t íd,
b) za každý kalendá ní m síc údaj o po tu vydaných a odkoupených investi ních akcií a
o ástkách, za které byly tyto investi ní akcie vydány a odkoupeny,
c) za každý kalendá ní m síc údaj o struktu e majetku jednotlivých podfond k poslednímu dni
m síce.
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Ostatní informace
9.15 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,

9.16 Povolení k innosti Investi ní spole nosti a výkon dohledu NB nejsou zárukou návratnosti
investice nebo výkonnosti Podfondu, 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.
9.17 Ke zm n investi ní strategie Fondu m že dojít za podmínek stanovených v § 207 Zákona o
investi ních spole nostech a investi ních fondech.
9.18 Pro ešení spor ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Fondu jsou p íslušné soudy
R, nestanoví-li donucující ustanovení právního p edpisu 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.
9.19 Statut m že být Investi ní spole ností p ekládán do jiných jazyk . Takový p eklad Statutu musí
obsahovat stejné informace a mít stejný význam jako eská verze Statutu. V p ípad nesouladu
mezi eskou verzí Statutu a jeho jinou jazykovou verzí, je rozhodnou eská verze Statutu. To
neplatí v rozsahu (a jen v rozsahu), ve kterém právní úprava státu, ve kterém jsou investi ní
akcie Fondu distribuovány, vyžaduje, aby ve sporech založených na ustanovení Statutu v jiné
jazykové verzi byla rozhodnou jazyková verze, na níž je spor (žaloba) založen.
9.20 Nedílnou sou ástí tohoto Statutu je p íloha
obhospoda ovaných a administrovaných fond .

. 1 Seznam Investi ní spole ností aktuáln

V Praze dne 19. 2. 2020

Ing. Jan Vedral
p edseda p edstavenstva
Conseq Funds investi ní spole nost, a.s.
statutární editel Fondu
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Příloha č. 1
STATUTU
Seznam Investiční společností aktuálně obhospodařovaných a administrovaných fondů
naleznete v této příloze č. 1 Statutu na internetových stránkách Investiční společnosti
https://www.conseq.cz/fund.asp nebo v seznamu vedeném ČNB na
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz
Investiční společnost Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14,
Praha 1, PSČ 110 05, IČ: 248 37 202, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze v oddílu B, vložka 17126,
aktuálně obhospodařuje a administruje tyto investiční fondy:
Broker Consulting SICAV, a.s.
Conseq FKvI SICAV, a.s.
Conseq Funds SICAV, a.s.
CREDITAS fond SICAV, a.s.
Orbit Capital SICAV, a.s.
ZDR Investments Public SICAV a.s.
Accolade Industrial fond fondů, otevřený podílový fond
Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond
Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond
Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond
Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond
Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond
Conseq Opportunity, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů
Conseq Private Invest dynamické portfolio, otevřený podílový fond
Conseq Private Invest konzervativní portfolio, otevřený podílový fond
Conseq Private Invest vyvážené portfolio, otevřený podílový fond
Conseq realitní, otevřený podílový fond
ENERN TECH III fond fondů, otevřený podílový fond
JET I fond fondů, otevřený podílový fond
JET 2 fond fondů, otevřený podílový fond

DODATEK . 1
STATUTU FONDU
Conseq Funds SICAV, a.s.

Conseq Polských dluhopis , podfond Conseq Funds
SICAV

Dodatek . 1 statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s.
Conseq Polských dluhopis , podfond Conseq Funds SICAV
1

DEFINICE

Pojmy uvedené v tomto Dodatku mají stejný význam, jako pojmy ve Statutu, není-li uvedeno jinak.
Cizí m na

m na odlišná od Základní m ny

Den ocen ní

den, ke kterému je provedeno ocen ní majetku a dluh
vypo tena aktuální hodnota jedné Investi ní akcie

Den uve ejn ní

den, kdy je akcioná m prost ednictvím internetové stránky Fondu
oznámena aktuální hodnota jedné Investi ní akcie, kterou tato Investi ní
akcie m la ke Dni ocen ní

Podfondu a

za standardních tržních podmínek je tímto nejpozd ji t etí pracovní den
následující po Dni ocen ní
Dluhopisový fond

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 nebo cenných papír je nahrazujících nebo
k jejich nabytí nebo zcizení oprav ujících, avšak jeho investi ní strategie
nenapl uje definici Fondu krátkodobých dluhopis . Kde se v Dodatku
hovo í o nástroji pen žního trhu nebo dluhopisu, rozumí se jím také
cenný papír podle p edchozí v ty

Dodatek

tento dodatek . 1 Statutu

Fondový kapitál

hodnota Majetku Podfondu, snížená o hodnotu dluh , které jsou sou ástí
jm ní Podfondu

Investi ní cenný papír

akcie nebo dluhopis; pro ú ely Dodatku není investi ním cenným
papírem cenný papír vydaný investi ním fondem s výjimkou cenného
papíru uvedené v § 3 odst. 1 písm. c) Na ízení vlády

Investi ní perioda

asový úsek za ínající každého prvního ledna a prvního ervence, nebo
dnem vytvo ení Podfondu a kon ící t icátého ervna resp. t icátého
prvního prosince téhož roku, nebo dnem zrušení Podfondu

Korporátní dluhopis

zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné
ástky a povinnost emitenta toto právo uspokojit, jehož emitentem je
osoba odlišná od mezinárodní organizace, státu, centrální banky,
regionální nebo místní správní jednotky a jiné osoby vykonávající
p sobnost p evážn v oblasti ve ejné správy.

Majetek Podfondu

majetek, který je sou ástí jm ní Podfondu

Podfond

Conseq Polských dluhopis , podfond Conseq Funds SICAV

pracovní den

pracovní den v eské republice a zárove
výslovn uvedeno jinak

Renomovanou
ratingovou agenturou

Standard&Poor's, Moody’s a Fitch.

Základní m na

polský zlotý (PLN)

i v Polské republice, není-li

! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s. !
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODFONDU

Název

Conseq Polských dluhopis , podfond Conseq Funds SICAV, resp.
v polštin Conseq Polskich Obligacji, subfundusz Conseq Funds SICAV
Podfond m že používat rovn ž zkrácené ozna ení Conseq Polských
dluhopis , CSQF SICAV, resp. v polštin Conseq Polskich Obligacji,
CSQF SICAV nebo v angli tin Conseq Polish Bonds, CSQF SICAV.

Internetové stránky
podfondu

www.conseq.cz

Historické údaje o
statusových v cech

Podfond vznikl p em nou podílového fondu Conseq Polských dluhopis ,
otev ený podílový fond. Tento podílový fond vznikl 8. srpna 2013 a ke dni
1. 1. 2020 se p em nil na Podfond. P em na prob hla rozhodnutím
p edstavenstva Obhospoda ovatele na základ projektu p em ny.

Zápis do seznamu
NB

Podfond je zapsán do seznamu investi ních fond
vedeného NB.

ISIN Investi ních akcií

CZ0008044716

Doba, na kterou byl
podfond vytvo en

neur itá

P ijetí na evropském
regulovaném trhu

ne

Evidence Investi ních
akcií

samostatná evidence je vedena Registrátorem

M na emisního kurzu

CZK

3

s právní osobností

POPLATKY A NÁKLADY

Jednorázové poplatky ú tované p ed nebo po uskute n ní investice
(jedná se o nejvyšší ástku, která m že být investorovi ú tována p ed uskute n ním investice, nebo
p ed vyplacením investice):
Vstupní poplatek (p irážka)

2,50 %

z hodnoty vydávaných Investi ních akcií

Výstupní poplatek (srážka)

0,00 %

z hodnoty nákupní ceny Investi ních akcií, resp. z jejich
aktuální hodnoty v dob nabytí

Náklady hrazené z majetku Podfondu v pr b hu roku
Celková nákladovost (TER)

1,43% p.a. z pr m rné hodnoty Fondového kapitálu

Náklady hrazené z majetku Podfondu za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek

12 %

z hodnoty nad výkonnost benchmarku

Ukazatel celkové nákladovosti Podfondu (TER) je roven pom ru celkových provozních náklad
k pr m rné m sí ní hodnot Fondového kapitálu v daném roce a m že se každý rok m nit.

Podfondu

Z majetku Podfondu je hrazena úplata Investi ní spole nosti, odm na Depozitá e a náklady podle l. 3. Investor
hradí p ímo vstupní poplatek (p irážku), výstupní poplatek (srážku) a poplatek za vedení evidence Investi ních
akcií, za p edpokladu, že smlouva uzav ená mezi investorem a Investi ní spole ností, Registrátorem nebo
Subregistrátorem stanoví úplatu za vedení Investi ních akcií v evidenci Registrátora nebo Subregistrátora.
Poplatky a náklady hrazené z majetku Fondu slouží k zajišt ní správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení

! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s. !
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investovaných prost edk .

Vstupní poplatek
(p irážka)

Odm na za
obhospoda ování
a administraci
Podfondu

Vstupní poplatek ú tuje Investi ní spole nost nebo Registrátor investorovi za
obstarání nákupu Investi ních akcií. Výše vstupního poplatku, který je p íjmem
Investi ní spole nosti nebo Registrátora, iní maximáln 2,50 % z hodnoty
vydávaných Investi ních akcií. Konkrétní výše vstupního poplatku ú tovaného
Investi ní spole ností nebo Registrátorem je vyhlašována v sazebnících
Registrátora, které jsou k dispozici v sídle Investi ní spole nosti.
Za obhospoda ování a administraci Podfondu náleží Investi ní spole nosti
úplata hrazená z majetku Podfondu. Úplata se stanoví podílem z pr m rné
hodnoty Fondového kapitálu za ú etní období. Tento podíl m že init
maximáln 1,50 % a jeho konkrétní výši stanovuje p edstavenstvo Investi ní
spole nosti. Nestanoví-li p edstavenstvo Investi ní spole nosti jinak, iní tento
podíl 1 %. Informaci o aktuální výši úplaty za obhospoda ování majetku
Podfondu mohou investo i obdržet prost ednictvím Registrátora. Pr m rná
hodnota Fondového kapitálu za ú etní období se vypo te jako prostý
aritmetický pr m r hodnot Fondového kapitálu ke každému dni, ke kterému se
stanovuje aktuální hodnota Investi ní akcie. Úplata za obhospoda ování a
administraci je hrazena m sí n zp tn a výše každé m sí ní splátky se
stanoví podle vzorce:
MF = PrVK * PP / 12
kde
MF = m sí ní výše úplaty za obhospoda ování a administraci
PrVK = aritmetický pr m r hodnot Fondového kapitálu ke každému dni, ke
kterému se stanovuje aktuální hodnota Investi ní akcie, vypo tený pro
relevantní m síc
PP = p íslušná sazba odm ny stanovená p edstavenstvem Investi ní
spole nosti v % p.a.

Výkonnostní
odm na

Investi ní spole nosti dále za obhospoda ování majetku Podfondu náleží
výkonnostní odm na ve výši 12 % hodnoty, o kterou výnos portfolia Podfondu
v p íslušné Investi ní period p ekro í výkonnost benchmarku (viz l. 6.4
Dodatku). Výkonnostní odm na je hrazena pololetn , p i emž výše každého
pln ní se stanoví podle vzorce:
AMF = 0,12 * MAX (VKP(P) - VKP(P-1) * ( BMK(P) /BMK(P-1)) –
BMK(P) / BMK(i));0)

(OBJ(i) *

kde
AMF je pololetní výše výkonnostní odm ny za obhospoda ování majetku
Podfondu odvozená ze zhodnocení fondového kapitálu Podfondu vyjád ená
v Základní m n .
ondu v poslední den dané Investi ní
VKP(P) je hodnota fondového kapitálu
periody p ed zohledn ním nab hlé výkonnostní odm ny v dané Investi ní
period .
BMK(i) je hodnota benchmarku v Investi ní period pro i-tý oce ovací den
BMK(P) je hodnota benchmarku v poslední den dané Investi ní periody
BMK(P-1) je hodnota benchmarku v poslední den p edchozí Investi ní periody
OBJ(i) je hodnota všech vydaných Investi ních akcií snížená o hodnotu všech
! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s. !
4

Dodatek . 1 statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s.
Conseq Polských dluhopis , podfond Conseq Funds SICAV
odkoupených Investi ních akcií v i-tý den ocen ní. Výpo et se provádí podle
níže uvedeného vzorce.
OBJ(i) je (PLV(i) - PLOT(i))
kde
PLV(i) je hodnota všech vydaných Investi ních akcií i-tý den ocen ní.
PLO(i) je hodnota všech odkoupených Investi ních akcií i-tý den ocen ní.
Nárok na výkonnostní odm nu vzniká pouze v p ípad , že hodnota fondového
kapitálu na jednu Investi ní akcii v poslední den dané Investi ní periody
p evyšuje hodnotu fondového kapitálu na Investi ní akcii v poslední den
p edcházející periody, za kterou byla výkonnostní odm na naposledy
vyplacena.
Budoucí dluh Podfondu v podob výkonnostní odm ny splatný Investi ní
spole nosti po uplynutí Investi ní periody bude pro ú ely výpo tu hodnoty
fondového kapitálu Podfondu stanoven pro každý oce ovací den, p i emž
denní nab hlá hodnota tohoto dluhu bude vážena pravd podobností spln ní
podmínky stanovené v p edchozím odstavci.
Da z p idané
hodnoty

V tomto Dodatku uvedené ástky úplaty za obhospoda ování a administraci
nezahrnují da z p idané hodnoty, bude-li tato innost podléhat této dani.

Odm na
Depozitá e

Za výkon funkce depozitá e náleží Depozitá i úplata hrazená z majetku
Podfondu. Úplata za výkon funkce depozitá e se stanoví podílem z pr m rné
hodnoty Fondového kapitálu za ú etní období. Tento podíl m že init
maximáln 0,10 % a jeho konkrétní výši stanoví depozitá ská smlouva. Úplata
za výkon funkce depozitá e je hrazena m sí n zp tn a výše každé m sí ní
splátky se stanoví na základ stavu hodnoty Fondového kapitálu ke každému
dni, ke kterému se stanovuje aktuální hodnota Investi ní akcie podle vzorce:
DF = PrVK * PPd / 12
kde
DF je m sí ní výše odm ny depozitá e.
PrVK je aritmetický pr m r hodnot Fondového kapitálu ke každému dni, ke
kterému se stanovuje aktuální hodnota Investi ní akcie, vypo tený pro
relevantní m síc.
PPD je p íslušná sazba odm ny depozitá e stanovená depozitá skou
smlouvou (%).

Odm na
Registrátora

Za výkon funkce Registrátora náleží Registrátorovi odm na, která tvo í podíl
na odm n Investi ní spole nosti a je hrazena z majetku Investi ní
spole nosti.

Náklady na
zajišt ní innosti
Podfondu

Z Majetku Podfondu mohou být dále hrazeny tyto náklady:
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,

! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s. !
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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 Podfondem,

i)

náklady spojené s vedením emise Investi ních akcií,

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 Fond, Investi ní
spole nost nebo Registrátor, jednající s odbornou pé í nutn a ú eln
vynaloží v souvislosti s obhospoda ováním a administrací Podfondu.
Veškeré další výdaje a náklady související s obhospoda ováním a
administrací Podfondu, které nejsou uvedeny v l. 3 Dodatku, jsou hrazeny
z majetku Fondu nebo Investi ní spole nosti.
PRAVIDLA PRO P IJÍMÁNÍ POBÍDEK A PRAVIDLA ODM

OVÁNÍ

Investi ní spole nost resp. Registrátor mohou obdržet od emitent investi ních nástroj , které tvo í
sou ást majetku Fondu, nebo jimi pov ených osob (administráto i, distributo i atd.) odm ny za služby
p i administraci úpis , zp tných odkup , prodej a nákup investi ních nástroj a p i vedení
p íslušných evidencí nebo za obhospoda ování investi ních fond (dále jen „pobídky“). Tyto pobídky
jsou Investi ní spole nost nebo Registrátor oprávn ni si ponechat za p edpokladu, že p ijetí pobídek
není v rozporu s jejich povinností jednat kvalifikovan , estn , spravedliv a v nejlepším zájmu Fondu
a jeho investor . Bližší informace budou investor m poskytovány prost ednictvím Registrátora.
Investi ní spole nost p ijala zásady odm ování zam stnanc a vedoucích osob (dále jen
„pracovníci“), a to zp sobem a v rozsahu, který je p im ený její velikosti a velikosti jí
administrovaných fond , její vnit ní organizaci a povaze, rozsahu a složitosti jejích inností. Zásady
odm ování:
a)

jsou v souladu s ádným a ú inným ízením rizik a toto ízení rizik podporují,

b)

nepovzbuzují k podstupování rizik, která nejsou slu itelná s rizikovým profilem, statutem nebo
zakládacími dokumenty jí obhospoda ovaných fond ,

c)

nenarušují pln ní povinnosti Investi ní spole nosti jednat v nejlepším zájmu fond ,

d)

jsou v souladu s obchodní strategií, cíli, hodnotami a zájmy Investi ní spole nosti a jí
obhospoda ovaných fond a jejich investor , a

e)

zahrnují opat ení k p edcházení st etu zájm .

Podrobné informace o aktuálních zásadách odm ování, jejichž sou ástí jsou mimo jiné popis toho,
jak se odm ny a výhody vypo ítávají, a totožnost osob odpov dných za p iznávání odm n a
,
v etn složení výboru pro odm ování, pokud existuje, jsou k dispozici prost ednictvím internetové
stránky www.conseq.cz; vyhotovení aktuálních zásad odm ování v papírové podob bude
investor m bezplatn poskytnuto Investi ní spole ností na požádání.

5

OPRÁVN NÍ VLASTNÍK

INVESTI NÍCH AKCÍ A UVE EJ OVANÉ INFORMACE

5.1

S Investi ními akciemi je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na ú et
Podfondu. Investi ní akcie odkoupením zanikají.

5.2

S Investi ními akciemi není spojeno právo hlasovat na valné hromad . Vyžaduje-li zákon
hlasování na valné hromad podle druhu akcií, je vlastník Investi ní akcie bez hlasovacího práva
oprávn n na valné hromad hlasovat.

5.3

Na internetových stránkách Investi ní spole nosti dostupných na domén www.conseq.cz jsou
uve ej ovány následující informace:
! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s. !
6

Dodatek . 1 statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s.
Conseq Polských dluhopis , podfond Conseq Funds SICAV
a)

aktuální zn ní Statutu, Dodatku a jejich zm ny;

b)

výro ní zpráva a pololetní zpráva Fondu a Podfodnu;

c)

informace o aktuální hodnot Fondového kapitálu a Investi ní akcie;

d)

údaj o po tu vydaných a odkoupených Investi ních akciích a o ástkách, za které byly tyto
Investi ní akcie vydány a odkoupeny,

e)

za každý kalendá ní m síc údaj o struktu e majetku Podfondu k poslednímu dni m síce.

f)

informace o tom, zda n který z investor
výhodu;

g)

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

h)

údaje o nových opat eních p ijatých k ízení nedostate né likvidity Podfondu;

i)

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;

j)

údaj o mí e využití pákového efektu Podfondem.

získal zvláštní výhodu nebo právo na zvláštní

Investor m že dokumenty uvedené v písm. a) a b) získat také v listinné podob prost ednictvím
kontakt uvedených v l. 2 Statutu Kontaktní informace.
6

INVESTI NÍ STRATEGIE

6.1

Cílem Fondu je zhodnocením prost edk Podfondu m eným v Základní m n p ekonávat
výkonnost benchmarku, kterým je Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt All 1Y+ (BEPDGA
Index), který vypo ítává a zve ej uje spole nost Bloomberg a p edstavuje tržní kapitalizací
vážený index všech polských vládních obligací se splatností jeden rok a více. Za ú elem
dosažení cíle Fond investuje zejména do diverzifikované množiny likvidních dluhopis nebo
obdobných cenných papír p edstavujících právo na splacení dlužné ástky (dále jen
„dluhopisy“).

6.2

Investice do Podfondu je vhodná pro investory, kte í cht jí obohatit své portfolio o investici
s primárním zam ením na polské státní dluhopisy. Investi ní akcie jsou vhodné pro investory s
ur itými zkušenostmi v oblasti investování do cenných papír a ochotou nést riziko vyplývající
z koncentrace investic do stejného druhu investi ních nástroj , na n ž je zam ena investi ní
strategie (dluhopisy). Podfond je vhodný pro investory, kte í jsou p ipraveni držet investici po
dobu alespo 3 až 5 let.

6.3

Návratnost investice do Podfondu, její ásti nebo výnos z této investice nejsou zajišt ny
ani garantovány. Podfond není zajišt ným ani garantovaným fondem. T etími osobami
nejsou za ú elem ochrany investor poskytovány žádné záruky.

6.4

Fond nekopíruje ani nehodlá kopírovat složení žádného indexu. Fond sleduje benchmark
uvedený v l. 6.1 Dodatku.

6.5

Investi ní strategie Podfondu není systematicky zam ena na ur ité hospodá ské odv tví nebo
zem pisnou oblast, ani na ur itou ást finan ního trhu. Investi ní strategie je zam ena na
dluhopisy denominované v Základní m n . Není vylou eno, že po ur ité asové období mohou
být investice zp sobem podle v ty prvé tohoto lánku zam eny, bude-li to podle vyhodnocení
Investi ní spole nosti pro Podfond vhodné.
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6.6

Zp sobem investování Podfond odpovídá vymezení dluhopisových fond ve smyslu Evropské
klasifikace fond kolektivního investování vydané Evropskou asociací fondového a asset
managementu (EFAMA) a ve smyslu Metodiky klasifikace fond vydané Asociací pro kapitálový
trh R (AKAT R). Podfond se zam uje na investice do krátkodobých, st edn dobých a
dlouhodobých cenných papír s pevným výnosem kótovaných nebo obchodovaných na
regulovaných trzích v Polsku, i na jakémkoliv trhu lenských zemí OECD, denominovaných
v Základní m n . Podfond m že rovn ž investovat, v menším rozsahu, do krátkodobých,
st edn dobých a dlouhodobých cenných papír s pevným výnosem kótovaných nebo
obchodovaných na regulovaných trzích v Polsku, i na jakémkoliv trhu lenských zemí OECD,
ovšem denominovaných v jiných m nách. Cenné papíry denominované v jiných m nách
nep esáhnou 30 % Majetku Podfondu.

6.7

Podfond investuje do následujících investi ních nástroj a finan ních aktiv:
a) dluhopisy a nástroje pen žního trhu, které jsou p ijaty k obchodování:
1.

na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému
provozovatele se sídlem v lenském stát Evropské unie nebo jiném smluvním stát
Dohody o Evropském hospodá ském prostoru (dále jen „ lenský stát“), nebo

2.

na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve stát , který není lenským státem,
nebo se s nimi obchoduje na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve stát ,
který není lenským státem, jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu zahrani ních trh
obdobných regulovanému trhu se sídlem ve stát , který není lenským státem,
vedeném eskou národní bankou,

b) dluhopisy z nové emise, vyplývá-li z emisních podmínek závazek emitenta, že bude podána
žádost o p ijetí k obchodování na n kterém z trh uvedených v písm. a), a je-li žádost o
p ijetí k obchodování na n kterém z trh uvedených v písm. a) podána tak, aby byly tyto
dluhopisy p ijaty k obchodování do 1 roku ode dne, ke kterému bylo ukon eno jejich
vydávání,
c) nástroje pen žního trhu jiné než uvedené v písm. a), za p edpokladu, že právní úprava
vztahující se na emisi nebo emitenta zabezpe uje ochranu investor nebo úspor tím, že
spl ují alespo jednu z následujících ty podmínek:
1. byly vydány územním samosprávným celkem lenského státu, centrální bankou
lenského státu, Evropskou centrální bankou, Evropskou unií, Evropskou investi ní
bankou, státem nebo lenem federace, nebo mezinárodní finan ní organizací, jejímž
lenem je jeden nebo více lenských stát , nebo za n j tyto subjekty p evzaly záruku,
2. byly vydány emitentem, jímž vydané cenné papíry jsou p ijaty k obchodování na
evropském regulovaném trhu nebo na trhu uvedeném v písm. a) bod 2,
3. byly vydány osobou nebo za n p evzala záruku osoba, která podléhá dohledu NB
nebo orgánu dohledu jiného lenského státu, a jsou spln ny další podmínky stanovené
v § 6 odst. 1 písm. c) bod 4 Na ízení vlády, nebo
4. byly vydány emitentem, který je p ípustnou protistranou podle § 6 odst. 3 Na ízení vlády
(dále jen „p ípustná protistrana“) a sou asn je osobou uvedenou v § 6 odst. 1 písm.
d) tohoto na ízení, za p edpokladu, že osoba, která do tohoto nástroje pen žního trhu
investuje, požívá obdobnou ochranu jako osoba investující do nástroje pen žního trhu
uvedeného v bod 1., 2. nebo 3.,
a že spl ují ob tyto podmínky:
5. Investi ní spole nost má o tomto nástroji pen žního trhu k dispozici dostate né
informace, v etn informací umož ujících ádné hodnocení úv rových rizik spojených s
investicemi do takového nástroje, a
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6. tento nástroj pen žního trhu nemá omezenu p evoditelnost.
d) dluhopisy, které nespl ují podmínky podle písm. a) nebo b), a nástroje pen žního trhu,
které nespl ují podmínky podle písm. a) nebo c), avšak dle odborného posouzení Investi ní
spole nosti odpovídají rizikovému stupni, do kterého byl Podfond za azen, a investi nímu
cíli Podfondu, a je-li v p ípad nástroj pen žního trhu jejich emitentem osoba uvedená v
písm. c) bod 1, 2 nebo 3,
e) cenné papíry vydávané standardním fondem, pokud podle statutu nebo srovnatelného
dokumentu tohoto fondu m že být investováno nejvýše 10 % hodnoty jeho majetku do
cenných papír vydávaných fondem kolektivního investování,
f)

cenné papíry vydávané speciálním fondem, pokud do jeho jm ní nelze podle statutu nebo
srovnatelného dokumentu tohoto fondu nabýt jiné v ci než ty, které lze podle Na ízení vlády
nabýt do jm ní standardního fondu, lze-li jej podle Evropské klasifikace fond kolektivního
investování klasifikovat jako agregátní dluhopisový fond a spl uje-li podmínky uvedené § 10
odst. 2 Na ízení vlády, a

g) pohledávky na výplatu pen žních prost edk z ú tu v eské nebo cizí m n za n kterou z
osob uvedených v § 72 odst. 2 Zákona o investi ních spole nostech a investi ních fondech
(dále také jen „vklady“) s dobou do splatnosti v délce nejvýše 1 rok.
6.8

Podfond m že investovat do finan ních derivát , které jsou p ijaty k obchodování na trzích
uvedených v l. 6.7 písm. a), je-li jejich podkladovou hodnotou v c, kterou lze podle Dodatku
nabýt do Majetku Podfondu, nebo úroková míra, m nový kurs, m na nebo finan ní index, který je
dostate n diverzifikován, dostate n reprezentativní a ve ejn p ístupný. Podfond m že
investovat do finan ních derivát , které nejsou p ijaty k obchodování na trzích uvedených v l.
6.7 písm. a), pokud spl ují tyto podmínky:
a) podkladovým aktivem t chto derivát jsou nástroje, které mohou být podle tohoto lánku
podkladovou hodnotou finan ních derivát , které jsou p ijaty k obchodování na trzích
uvedených v l. 6.7 písm. a),
b) tyto deriváty jsou sjednány s p ípustnou protistranou, která podléhá dohledu
dohledu jiného lenského státu nebo orgánu dohledu jiného státu,

NB, orgánu

c) tyto deriváty jsou oce ovány každý pracovní den spolehlivým a ov itelným zp sobem a
Fond má možnost je z vlastního podn tu kdykoliv postoupit nebo vypov d t anebo jinak
ukon it za ástku, které lze dosáhnout mezi smluvními stranami za podmínek, které nejsou
pro žádnou ze stran významn nerovnovážné, nebo m že za tuto ástku uzav ít nový
derivát, kterým kompenzuje podkladová aktiva tohoto derivátu postupem stanoveným v § 37
Na ízení vlády.
Podfond investuje do finan ních derivát , které jsou obchodovány nap íklad na France Futures
and Options Exchange (MATIF), Deutsche Terminbörse (DTB), New York Mercantile Exchange,
Tokyo International Financial Futures Exchange (Tiffe).
6.9

Do majetku Podfondu mohou být nabývány p edevším swapy (v etn credit default swap ),
futures, forwardy a opce. P ípustné je investovat pouze do t ch finan ních derivát , které
odpovídají investi ní politice a rizikovému profilu Podfondu. Nejpoužívan jšími typy finan ních
derivát p i obhospoda ování Podfondu jsou:
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
! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s. !
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budoucnosti. Fondem bude používána pro zajiš ování aktiv Podfonduproti nep íznivému
pohybu cizích m n. Fond použije tuto techniku (nástroj) 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 m ny Podfondus vypo ádáním v budoucnosti, tedy m nový
swap.
Úrokový swap (Interest rate swap) spo ívá obvykle ve vým n variabilních úrokových
nárok za pevn stanovené úrokové nároky nebo obrácen . Mohou také fungovat jako
vým na pevn stanovených úrokových nárok za jiné pevn stanovené úrokové nároky i
jako vým na variabilních úrokových nárok za jiné variabilní úrokové nároky, pokud jsou
úhrady úrok vyváženy úrokovými nároky stejného druhu v majetku Podfondu. V závislosti
na odhadu vývoje úrok tak m že Investi ní spole nost - aniž by prodávala majetek
Podfondu- zamezit riziku pohybu úrokových m r, a tím zabránit úrokovým ztrátám. P i
o ekávaném r stu úrokových m r tak m že být nap íklad p em n na pevn úro ená ást
portfolia na variabilní úrokové nároky nebo naopak p i o ekávání klesajících úrokových m r
m že být variabiln úro ená ást p em n na na pevné úrokové nároky. Interest rate swap
bude Fondem používán pro zajiš ování aktiv proti p edpokládanému nep íznivému pohybu
úrokových sazeb.
Credit default swap (CDS) je dohoda dvou stran, podle které kupující CDS platí
prodávajícímu pravideln ur itou ástku (prémii). Prémie je sou inem tzv. CDS marže (CDS
spread), vyjád ené v bazických bodech p.a. a nominální hodnoty kontraktu. Naproti tomu
prodávající se zavazuje vyplatit nominální hodnotu kontraktu v p ípad , že b hem doby
platnosti CDS kontraktu nastane tzv. kreditní událost v p ípad referen ního emitenta.
Kreditní událostí se standardn
rozumí zejména úpadek, platební neschopnost,
restrukturalizace i pop ení závazk , moratorium na splatné závazky, atd. Fond m že tento
nástroj používat k zajišt ní proti možnému nep íznivému vývoji cen dluhopis v d sledku
rozši ování trhem požadovaných kreditních marží (v reakci nap . na nep íznivý vývoj
v hospoda ení emitenta i na obecn negativní vývoj na finan ních trzích) a dále též
k zajišt ní se proti riziku kreditní události emitenta, jež m že vést k nedodržení závazk ze
splatných dluhopis vydaných emitentem.
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.
Foreign exchange forward je m nová konverze s vypo ádáním v budoucnosti. M nový kurz
pro vypo ádání je odvozen (vypo ítán) od promptního (spotového) aktuálního kurzu a
o išt n o rozdíl vyplývající z odlišných úrokových sazeb p íslušných m n m nového páru
pro období od data sjednání kontraktu do data jeho vypo ádání. Nej ast jší použití nastane
v p ípad , kdy Fond drží aktivum v cizí m n a o ekává nep íznivý pohyb této cizí m ny
v i m n Podfondu. Aby nebylo nutné prodávat p íslušné aktivum, dojde pouze ke
sjednání zmín né m nové konverze s vypo ádáním v budoucnosti tak, aby kurz m ny byl
zafixován proti jeho nep íznivému pohybu v budoucnosti. M že ale samoz ejm dojít k
situaci, že p edpoklad na pohyb m ny byl nesprávný a pohyb cizí m ny bude naopak
p íznivý v i m n Podfondu. V tomto p ípad se ekonomický dopad transakce projeví v
Podfondutak, že Podfondnebude participovat na výnosu plynoucího z p íznivého pohybu
cizí m ny v i m n Podfondu.
Fond m že p i obhospoda ování majetku Podfondu operovat i s výslovn
finan ních derivát , pokud jsou v souladu s investi ními cíli .

neuvedenými typy

6.10 Fond m že používat finan ní deriváty pouze za ú elem snížení rizik z investování Podfondu,
snížení náklad Podfondu nebo dosažení dodate ných výnos pro Podfond. Podfond musí být
v každém okamžiku schopen splnit svou povinnost p evést pen žní prost edky nebo dodat
podkladové aktivum plynoucí z finan ního derivátu sjednaného na ú et Podfond. Celková
! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s. !
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expozice Podfond vztahující se k finan ním derivát m vypo tená n kterým ze zp sob
uvedených v § 44 Na ízení vlády nesmí p esáhnout tam uvedené limity.
6.11 Fond m že provád t Repo obchody za ú elem snížení rizika z investování Podfondu, snížení
náklad Podfondu, nebo dosažení dodate ných výnos pro Podfond. Repo obchod lze sjednat
pouze s p ípustnou protistranou, která podléhá dohledu orgánu dohledu státu, ve kterém má
sídlo. Repo obchody se mohou vztahovat pouze k investi ním cenným papír m a k nástroj m
pen žního trhu, které lze podle tohoto Dodatku nabýt do majetku Podfondu. Repo obchody lze
sjednat pouze p i spln ní dalších podmínek uvedených v Na ízení vlády.
6.12 Druhy, limity, zp sob používání a požadavky na kvalitativní kritéria finan ních derivát a Repo
obchod , které je možno používat k efektivnímu obhospoda ování majetku Podfondu, postup pro
snižování míry rizika plynoucího z použití finan ních derivát a m ení rizika a požadavky na
kvalitativní kritéria investi ního cenného papíru nebo nástroje pen žního trhu obsahujícího
derivát se ídí Na ízením vlády.
6.13 Popis obchod zajiš ujících financování:
a) Pro ú ely požadavku l. 14 odst. 1 Na ízení SFTR Investi ní spole nost prohlašuje, že
Fond využívá obchody zajiš ující financování ve smyslu l. 3 odst. 11 písm. a) až c)
Na ízení SFTR; Podfond nevyužívá operace, které by m ly povahu maržového obchodu,
ani swapy veškerých výnos .
b) Podfond m že uzav ít Repo obchod pouze za ú elem efektivní správy portfolia Podfondu.
Maximální podíl spravovaných aktiv, která lze alokovat prost ednictvím Repo obchod ,
nesmí p esáhnout 50 % celkov spravovaných aktiv, p i emž v závislosti na tržních
podmínkách se reálný pom r bude pohybovat v rozmezí 0 % až 50 %. Všechna aktiva
obdržená v rámci t chto Repo obchod jsou považována za p ijatý kolaterál. P i p ijetí
úv ru proti kolaterálu v podob cenného papíru je poskytnutý cenný papír obvykle vyšší
reálné hodnoty než p ijatý úv r. Naopak p i poskytnutí úv ru proti kolaterálu je
požadováno, aby reálná hodnota p ijímaného kolaterálu byla vyšší než hodnota
poskytnutého úv ru.
c) Aktiva p ijímaná jako kolaterál musí spl ovat podmínky dle lánk 6.7, 6.9 a 6.11 Statutu.
P edm tem Repo obchod jsou p edevším státní dluhopisy nebo státní pokladni ní
poukázky len OECD, cenné papíry vydávané centrální bankou lenského státu OECD,
p ípadn likvidní korporátní dluhopisy a nástroje pen žního trhu bonitních emitent se
splatností odpovídající investi ní politice/investi nímu profilu. Aktiva p ijímaná jako
kolaterál budou držena v úschov u Depozitá e, pokud to jejich podstata umož uje,
p ípadn u t etí strany, na kterou Depozitá úschovu delegoval.
d) P ijatý kolaterál je denn oce ován reálnou hodnotou. V p ípad , že by reálná hodnota
p ijatého kolaterálu nedosahovala hodnoty poskytnutého úv ru, bude po protistran
vyžadováno dopln ní hodnoty kolaterálu, a to nej ast ji formou zaslání varia ní marže.
Požadavek protistrany na dopln ní varia ní marže v p ípad poskytnutého kolaterálu bude
ádn ov en porovnáním reálné hodnoty poskytnutého kolaterálu a p ijatého úv ru.
e) Emitentem investi ního nástroje p ijatého jako kolaterál nesmí být spole nost spjatá
s obhospoda ovatelem. Obhospoda ovatel v cn zhodnotí, že míra korelace úv rového
rizika investi ního nástroje a protistrany obchodu je nízká. P ijatý kolaterál podléhá
základním princip m diverzifikace, které obhospoda ovatel s odbornou pé í aplikuje.
P ijatý kolaterál nepen žního charakteru nem že být dále prodán nebo použit dále jako
kolaterál.
f)

Repo obchody mohou být sjednány pouze s p ípustnou protistranou uvedenou v § 6 odst.
3 Na ízení vlády, která podléhá dohledu orgánu dohledu státu, ve kterém má protistrana
sídlo. Kritéria volby vhodné protistrany zahrnují právní status protistrany, zemi sídla a
rating (zpravidla jde o finan ní instituce sídlící v zemích OECD mající rating v investi ním
stupni).

! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s. !
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g) Veškeré úrokové výnosy p ijaté v souvislosti s Repo obchody jsou výnosem Podfondu a
veškeré úrokové náklady spojené s Repo obchody jsou nákladem Podfondu. Transak ní
náklady související s Repo obchody jsou v souladu s ustanovením l. 3 Dodatku nákladem
Podfondu. Fond nevyužívá p i Repo obchodech žádné t etí strany (nap . zprost edkovatele
p j ky).
h)

ízení rizik souvisejících s Repo obchody spo ívá p edevším ve výb ru a schvalování
vhodných protistran; zohled ují se faktory jako nap . rating, sídlo, regulatorní prost edí a
aktuální finan ní situace. Dalším nástrojem ízení rizik je denní oce ování hodnoty
p ijatého kolaterálu a jeho porovnávání s reálnou hodnotou poskytnutého úv ru. Riziko
op tovného použití kolaterálu je ízeno p edevším vhodnou volbou kolaterálu; klade se
d raz zejména na likviditu investi ního nástroje, možnost tento nástroj v rohodn denn
oce ovat a na úv rovou kvalitu emitenta. Transak ní riziko, vypo ádací riziko a opera ní
riziko související s Repo obchody jsou ízeny v souladu s obecnými principy ízení t chto
rizik na úrovni Investi ní spole nosti.

6.14 Podfond m že nabývat dluhopisy nebo cenné papíry vydávané jiným fondem kolektivního
investování, i když nebyly pln splaceny.
6.15 Investi ní nástroje, do nichž Podfond investuje, musí spl ovat kvalitativní kritéria stanovená
Na ízením vlády.
6.16 Investi ní limity pro investice Podfondu do finan ních aktiv jsou stanoveny takto:
a) Dluhopisy a nástroje pen žního trhu vydané jedním emitentem mohou tvo it nejvýše 5%
Majetku Podfondu, není-li stanoveno jinak.
b) Bez ohledu na limit podle písm. a) m že Fond investovat
-

až 10% Majetku Podfondu do dluhopis a nástroj pen žního trhu vydaných jedním
emitentem a až 20% Majetku Podfondu do dluhopis a nástroj pen žního trhu
vydaných emitenty v rámci celku, za který se vypracovává konsolidovaná ú etní
záv rka; sou et t chto investic však nesmí p ekro it 40% Majetku Podfondu,

-

až 35 % Majetku Podfondu do dluhopis a nástroj pen žního trhu vydaných jedním
emitentem, jestliže tyto cenné papíry vydal nebo za n p evzal záruku stát, územní
samosprávný celek lenského státu nebo mezinárodní organizace, jejímž lenem je
jeden nebo více lenských stát ,

-

až 25 % Majetku Podfondu do dluhopis vydaných jednou bankou se sídlem v
lenském stát , která podléhá dohledu tohoto státu chránícímu zájmy vlastník
dluhopis , jestliže pen žní prost edky získané emisí t chto dluhopis jsou investovány
do takových druh majetku, které do doby splatnosti dluhopis kryjí závazky emitenta
z t chto dluhopis a které mohou být v p ípad platební neschopnosti emitenta
p ednostn použity ke splacení dluhopisu a k vyplacení výnosu; sou et t chto investic
však nesmí p ekro it 80 % Majetku Podfondu.

Investice podle druhé a t etí odrážky tohoto písmene se nezahrnují do limitu 40% podle
prvé odrážky tohoto písmene.
c) Riziko protistrany plynoucí z finan ních derivát odpovídající sou tu kladných reálných
hodnot t chto derivát a z technik obhospoda ování standardního fondu nesmí u jedné
smluvní strany p ekro it:
-

10% Majetku Podfondu, je-li touto smluvní stranou osoba uvedená v § 72 odst. 2
Zákona o investi ních spole nostech a investi ních fondech, nebo

-

5% Majetku Podfondu, je-li touto smluvní stranou jiná osoba než uvedená v p edchozí
odrážce.

! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s. !
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d) Vklady u jedné osoby, která spl uje podmínky uvedené v l. 6.7 písm. g), nesm jí tvo it více
než 20% Majetku Podfondu. Sou et vklad u bank a zahrani ních bank nesmí p esáhnout
20% Majetku Podfondu.
e) Sou et hodnot investic do dluhopis nebo nástroj pen žního trhu vydaných jedním
emitentem, vklad u tohoto emitenta a hodnot expozice v i riziku protistrany plynoucímu
z finan ních derivát nep ijatých k obchodování na trzích uvedených v l. 6.7 písm. a)
nesmí p ekro it 20% Majetku Podfondu. Tím nejsou dot eny limity uvedené v druhé a t etí
odrážce písm. b).
f)

Limity stanovené v písm. a) až e) a n) tohoto lánku nelze s ítat a sou et hodnot investic do
dluhopis nebo nástroj pen žního trhu vydaných jedním emitentem, vklad u tohoto
emitenta a hodnot expozice v i riziku protistrany plynoucímu z finan ních derivát
nep ijatých k obchodování na trzích uvedených v l. 6.7 písm. a) nesmí p ekro it 35%
Majetku Podfondu.

g) Podfond m že investovat až 10 % Majetku Podfondu do cenných papír vydaných jedním
standardním fondem nebo jedním speciálním fondem. Investice Fondu do cenných papír
vydávaných fondy kolektivního investování nesm jí p esáhnout celkem 10 % Majetku
Podfondu. Do majetku Fondu nelze nabýt více než 25 % z hodnoty majetku jednoho fondu
kolektivního investování.
h) Podfond nesmí do svého majetku nabýt více než 10% z celkové jmenovité hodnoty
dluhopis vydaných jedním emitentem a více než 10% z celkové jmenovité hodnoty nebo
celkového po tu nástroj pen žního trhu vydaných jedním emitentem.
i)

Podíl dluhopis
Podfondu.

a nástroj

pen žního trhu musí dosahovat alespo

90 % Majetku

j)

Maximální podíl dluhopis a nástroj pen žního trhu vydaných nebo zaru ených Polskou
republikou m že dosáhnout až 100% Majetku Podfondu, pokud má Fond v každém
okamžiku v majetku dluhopisy a nástroje pen žního trhu nejmén z 6 r zných emisí,
p i emž cenné papíry z jedné emise nesmí tvo it více než 30 % Majetku Podfondu.

k) Podíl Korporátních dluhopis musí init mén než 70 % Majetku Podfondu.
l)

Otev ená pozice v jiných m nách než v Základní m n musí být nižší než 10 % Majetku
Podfondu. Investování do nástroj denominovaných v jiných m nách než v Základní m n
musí být nižší než 30 % Majetku Podfondu.

m) Dluhopisy vydané emitenty, kte í mají od v tšiny z Renomovaných ratingových agentur, jež
emitenta hodnotily, p i azen rating spadající do neinvesti ního stupn (rating BB-/Ba3 a
horší) mohou tvo it maximáln 10% Majetku Podfondu.
n) Podíl cenných papír
Podfondu.

uvedených v

l. 6.7 písm. d) nesmí p esáhnout 10% Majetku

6.17 Limity uvedené v l. 6.16 písm. h) nemusí být dodrženy:
a) p i nabytí cenných papír do Majetku Podfondu, jestliže v této dob nelze zjistit jejich
celkovou jmenovitou hodnotu nebo celkový po et, a to po dobu nezbytn nutnou;
b) týkají-li se investi ních nástroj nebo nástroj pen žního trhu, které vydal nebo za které
p evzal záruku stát nebo územní samosprávný celek lenského státu, nebo je vydala
mezinárodní organizace, jejímž lenem je alespo jeden lenský stát.
6.18 Limit uvedený v l. 6.16 písm. d) nemusí být dodržen ve vztahu k Depozitá i, a to p i vydávání a
odkupování Investi ních akcií. Vklady p evyšující stanovený limit z d vodu p ipsání ástky
odpovídající prodejní cen vydávaných Investi ních akcií musí být investovány bez zbyte ného
odkladu po jejich p ipsání na ú et Podfondu. Vklady p evyšující stanovený limit z d vodu
! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s. !
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shromážd ní pen žních prost edk k zajišt ní finan ního vypo ádání odkoupení Investi ních
akcií musí být zaslány na ú et Investi ní spole nosti nebo Registrátora ve stanovené lh t .
6.19 Fond nemusí dodržet skladbu majetku Podfondu uvedenou výše p i uplat ování p ednostního
práva na upsání investi ních cenných papír a nástroj pen žního trhu, které má nebo bude mít
ve svém majetku.
6.20 Pokud Fond nedodrží skladbu majetku Podfondu uvedenou výše z d vod , které nem že ovlivnit,
nebo v d sledku uplatn ní p ednostního práva na upisování investi ních cenných papír nebo
nástroj pen žního trhu, které má ve svém majetku, zajistí s p ihlédnutím k zájm m svých
investor bez zbyte ného odkladu soulad skladby svého majetku s pravidly uvedenými výše.
6.21 Fond nesmí uzavírat smlouvy o prodeji v cí, které nemá v majetku Podfondu.
6.22 Fond nesmí s výjimkou uvedenou níže v l. 6.25 z majetku Podfondu poskytnout p j ku, úv r
nebo dar, ani tento majetek nesmí použít k zajišt ní závazku t etí osoby nebo k úhrad závazku,
který nesouvisí s obhospoda ováním majetku Podfondu. Tím nejsou dot ena ustanovení
uvedená výše, která se týkají vymezení investi ních nástroj , do kterých Podfond investuje,
pravidla pro rozložení a omezení rizik spojených s investováním Podfondu.
6.23 Namísto ratingu emitenta se pro ú ely hodnocení kvality investi ních nástroj podle tohoto
Statutu použije rating osoby, která vydala bezpodmíne nou a neodvolatelnou záruku za spln ní
závazk emitenta z investi ních nástroj (dále jen „Ru itel“), je-li rating Ru itele lepší než rating
emitenta.
6.24 Podfond m že p ijmout úv r nebo záp j ku se splatností nejdéle 6 m síc . Souhrn všech
p ijatých úv r a záp j ek nesmí p ekro it 10 % Majetku Podfondu. Tím není dot en limit podle
l. 6.10 v ta poslední.
6.25 Fond m že z majetku Podfondu poskytnout zajišt ní dluhu jiné osoby nebo k úhrad dluhu
nesouvisejícího s obhospoda ováním Podfondu. Poskytnutí zajišt ní nebo úhrada dluhu musí být
v souladu s celkovou investi ní strategií Podfondu a nesmí nep im en zvyšovat riziko portfolia
Podfondu. O poskytnutí zajišt ní nebo úhrad dluhu rozhoduje p edstavenstvo Investi ní
spole nosti. Fond m že z majetku Podfondu zajistit nebo uhradit dluh z úv r a záp j ek
p ijatých na ú et Podfondu podle l. 6.24.
7

RIZIKOVÝ PROFIL

7.1

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

7.2

Rizikový profil Podfondu ve form syntetického ukazatele je znázorn n na stupnici rizikov výnosových kategorií níže s p ipojeným slovním vysv tlením:
obvykle nižší výnos
nižší riziko
stupnice míry
rizika a výnos

1

2

3

obvykle vyšší výnos
vyšší riziko
4

5

6

7

Vysv tlení a d ležitá upozorn ní:
a)

historické údaje jako nap íklad historické údaje použité p i výpo tu syntetického ukazatele
nemusí být spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil Podfondu do budoucna;

b)

není garantováno, že se rizikov -výnosová kategorie Podfondu nezm ní a že Podfond
nem že být v budoucnu p e azen do jiné kategorie;
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c)

nejnižší kategorie neznamená investici bez rizika;

d)

Podfondu byl za azen na stupnici shora zvýrazn né kategorie vycházející z historické
volatility vypo tené na podklad metodiky vyvinuté p íslušnými orgány spolupracujícími v
rámci Evropského výboru regulátor trh s cennými papíry z t chto d vod :
i)

majoritní podíl bonitních polských státních dluhopis ,

ii) otev ené pozice Podfondu v jiných m nách než v Základní m n jsou z významné ásti
zajišt ny,
iii) dopl ková aktiva Podfondu tvo í zejména vklady u bank, likvidní dluhopisy, nástroje
pen žního trhu a cenné papíry vydávané fondy kolektivního investování.
e) Podfond nenabízí žádné zajišt ní návratnosti investice nebo jiné kapitálové krytí;
f)

syntetickým ukazatelem znázorn ným na stupnici shora nejsou náležit podchycena tato
rizika s podstatným významem pro investice do Podfondu:
i)

riziko likvidity z titulu umíst ní významného objemu investic Fondu v polských státních
dluhopisech, jež jsou svou povahou dostate n likvidní, avšak za ur itých okolností
m že být jejich stupe likvidity relativn natolik nízký, že je sto ovlivnit stupe rizika
likvidity Podfondu jako celku,

ii) provozní (opera ní) rizika a rizika související s opatrováním majetku,
iii) m nové riziko spo ívající ve zm nách Fondového kapitálu v závislosti na
objemu otev ených expozic Podfondu v jiných m nách než Základní m n a zm nách
devizových kurz .
Tato rizika jsou vysv tlena v l. 7.3 níže.
7.3

Popis podstatných rizik vyplývajících z investice do Podfondu:
Riziko nestálé aktuální hodnoty Investi ní akcie v d sledku složení majetku nebo zp sobu
obhospoda ování majetku Podfondu. S ohledem na skute nost, že majetek Podfondu je tvo en
zejména dluhopisy, musí si být investor v dom, že i p es maximální snahu o bezpe né
obhospoda ování a diverzifikaci majetku Podfondu v p ípad kolísání dluhopisového trhu m že
dojít i ke kolísání hodnoty Investi ní akcie. Sou asn zejména v po átku existence Podfondu
budou jednotlivá aktiva Podfondu p edstavovat zna ný podíl na celkovém majetku Podfondu, a
tak nep íznivý vývoj ceny jednotlivého aktiva m že mít významný dopad na vývoj ceny
Investi ní akcie.
Tržní riziko vyplývající z vlivu zm n vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druh
majetku Podfondu. Vývoj sm nných kurs , úrokových sazeb, kreditních spread , pop . dalších
tržních indikátor , má vždy vliv na hodnotu aktiv obecn . Míra tohoto vlivu závisí na expozici
majetku Podfondu v i t mto rizik m (nap . zm na tržní hodnoty dluhopisu p i zm n úrokové
sazby apod.).
Úv rové riziko spo ívající v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží sv j závazek. Úv rové
riziko m že spo ívat zejména v tom, že subjekty, které mají platební závazky v i Podfondu
(nap . dlužníci z investi ních nástroj apod.) nedodrží sv j závazek. Tato rizika Investi ní
spole nost minimalizuje zejména výb rem protistran dosahujících ur itou úrove ratingu,
nastavením objemových limit na pohledávky v i jednotlivým protistranám a vhodnými
smluvními ujednáními. Sou ástí úv rového rizika je i riziko vypo ádání, tj. riziko toho, že
protistrana nezaplatí nebo nedodá investi ní nástroje v dohodnuté lh t .
Riziko vypo ádání spojené s tím, že vypo ádání transakce neprob hne tak, jak se
p edpokládalo, z d vodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investi ní nástroje ve
stanovené lh t . Toto riziko je p edstavováno zejména selháním protistrany v okamžiku
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vypo ádání transakce. Tato rizika jsou minimalizována zejména výb rem kredibilních protistran
a vypo ádáváním transakcí s investi ními instrumenty v rámci spolehlivých vypo ádacích
systém .
Riziko nedostate né likvidity. Riziko spo ívá v tom, že ur ité aktivum Podfondu nebude
zpen ženo v as a za p im enou cenu a že Podfond z tohoto d vodu nebude schopen dostát
svým závazk m ze žádostí o odkoupení Investi ních akcií, nebo že m že dojít k pozastavení
odkupování Investi ních akcií. Z t chto d vod investo i nesou výše zmín né riziko
pozastavení vydávání a odkupování Investi ních akcií. Riziko je omezováno investováním
Podfondu do investi ních nástroj , které jsou likvidní, zejména jsou v dostate ném objemu
obchodovány na p íslušných trzích, a udržováním pot ebného objemu majetku Podfondu
ve form vklad se splatností do 1 roku ( l. 6.7 písm. g)).
M nové riziko spo ívající v tom, že hodnota investice m že být ovlivn na zm nou devizového
kurzu. M nové riziko je podmnožinou rizik tržních, která jsou popsána výše.
Riziko spojené s jednotlivými typy finan ních derivát , které Podfond hodlá nabývat. Rizika
spojená s finan ními typy derivát jsou v zásad rizika tržní, a to bu m nová i úroková podle
podkladového aktiva derivátu, a úv rové riziko protistrany. V p ípad derivát je t eba upozornit
na d sledky pákového efektu, které obecn znamenají, že i mírná zm na ceny podkladového
nástroje, od kterého je derivát odvozen, znamená relativn velkou zm nu ceny derivátu.
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 Podfondu nebo cenné papíry vydané Podfondem. Majetek
Podfondu je sv en do úschovy, nebo pokud to povaha v cí vylu uje, jiného opatrování
Depozitá i, kterým je renomovaná finan ní instituce. P esto m že existovat riziko, že v d sledku
insolvence, nedbalosti nebo úmyslného jednání této osoby m že dojít ke ztrát tohoto majetku.
P im en obdobné se týká vedení evidence investi ních nástroj (Investi ních akcií) vydaných
Registrátorem nebo osobou vedoucí navazující evidenci.
Riziko související s investi ním zam ením Podfondu na ur ité pr myslové odv tví, státy i
regiony, jiné ásti trhu nebo ur ité druhy aktiv. Investi ní zam ení Podfondu na ur ité
pr myslové odv tví, státy i regiony vyvolává systematické riziko, kdy vývoj v takovém sektoru
ovliv uje zna nou ást portfolia Podfondu. Toto systematické riziko je ešeno diverzifikací, tj.
rozložením investic mezi více pr myslových odv tví, stát a region .
Podfond m že investovat až 100% Majetku Podfondu do dluhopis a nástroj pen žního
trhu vydaných nebo zaru ených Polskou republikou. Investice podle p edchozí v ty
musí spl ovat podmínky uvedené v l. 6.16 písm. j) Statutu, tzn. Podfond musí mít p i
využití tohoto limitu v majetku dluhopisy a nástroje pen žního trhu z nejmén 6 r zných
emisí, p i emž cenné papíry z jedné emise nesmí tvo it více než 30% Majetku Podfondu.
Riziko opera ní. Riziko spo ívá ve ztrát vlivem nedostatk i selhání vnit ních proces nebo
lidského faktoru anebo vlivem vn jších událostí. Toto riziko je omezováno udržováním
odpovídajícího ídícího a kontrolního systému Investi ní spole nosti.
Riziko, že Podfond m že být zrušen. Podfond m že být zrušen nap íklad z d vodu takového
rozhodnutí Investi ní spole nosti, splynutí nebo slou ení Podfondu, 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, pokud fondový kapitál Podfondu nedosáhne hranice
odpovídající 1.250.000 EUR do šesti m síc ode dne jeho vzniku nebo pokud pr m rná výše
fondového kapitálu Podfondu za posledních 6 m síc nedosahuje ástky odpovídající
1.250.000 EUR. To m že mít za následek, že investor nebude držet investici ve Podfondu po
celou dobu jeho zamýšleného investi ního horizontu. Tímto se investor upozor uje, že
neexistuje a není poskytována žádná záruka možnosti jeho setrvání ve Podfondu.
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
! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s. !
16

Dodatek . 1 statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s.
Conseq Polských dluhopis , podfond Conseq Funds SICAV
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 Podfondu nemusí být splacena a do majetku Podfondu by poté p ešel investi ní
nástroj sloužící k zajišt ní. Podfond by v takovém p ípad podstupoval rizika spojená s držením
takového investi ního nástroje, zejména riziko tržní.
8

INFORMACE O HISTORICKÉ VÝKONNOSTI

8.1

Údaje o historické výkonnosti Fondu nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí.

8.2

Graf historické výkonnosti Fondu je uveden níže. V grafu je uvedena pro srovnání výkonnost
benchmarku sledovaná Fondem (viz l. 6.4 Dodatku). Výkonnost Podfondu nezahrnuje poplatky
spojené s vydáváním (úpisem) a odkupováním Investi ních akcií.

D ležitá upozorn ní:
a)

údaje o historické výkonnosti Podfondu mají pouze omezenou použitelnost jako indikátor
budoucí výkonnosti;

b)

uvád ná výkonnost nezahrnuje poplatky spojené s vydáváním a odkupováním Investi ních
akcií;

c)

Podfondu byl vytvo en v roce 2013 (jako podílový fond, viz informace o statusových
v cech) a prvé cenné papíry byly Fondem vydány v únoru 2014;

d)

dosavadní výkonnost je po ítána v Základní m n .

9

ZÁSADY PRO HOSPODA ENÍ S MAJETKEM A VÝPLATA PODÍL
VÝNOSECH

NA ZISKU NEBO

9.1

Ú etním obdobím Podfondu je kalendá ní rok.

9.2

Majetek a dluhy z investi ní innosti Podfondu 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 Na ízením vlády.
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9.3

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

9.4

Oce ování majetku a dluh Podfondu je provád no ke každému dni, který je pracovním dnem
v eské republice (dále jen „Rozhodný den“). Není-li den 30.6., resp. 31.12. Rozhodným dnem,
provede se ocen ní majetku Podfondu rovn ž k tomuto dni. Oce ování majetku a dluh
Podfondu zajiš uje Registrátor. V od vodn ných p ípadech m že být ocen ní majetku a dluh
provedeno ve frekvenci delší, nejmén však jednou za 2 týdny. O zm n frekvence oce ování
majetku a dluh Podfondu podle p edchozí v ty v od vodn ných p ípadech rozhodne
p edstavenstvo Investi ní spole nosti. Toto rozhodnutí musí být zve ejn no zp sobem
umož ujícím dálkový p ístup v dostate né lh t p ed zm nou frekvence odm ování.

9.5

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 Podfondu odd len od p edm tu
ú etnictví svého, Fondu a ostatních jí obhospoda ovaných fond a v rozsahu pot ebném pro
stanovení hodnoty Fondového kapitálu. Investi ní spole nost zajiš uje v souladu s ú etními
metodami podle právního p edpisu upravujícího ú etnictví ú tování o p edm tu ú etnictví
v ú etních knihách vedených odd len pro Podfond tak, aby jí to umožnilo sestavení ú etní
záv rky Podfondu. Ú etní záv rka Podfondu musí být ov ena auditorem.

9.6

Fond nevyplácí podíly na zisku (dividendy) ani na výnosech z hospoda ení Podfondu. Zisk a
výnosy z hospoda ení Podfondu jsou reinvestovány a odráží se ve zvýšené hodnot Investi ní
akcie.

10

INFORMACE O VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTI NÍCH AKCIÍ PODFONDU

10.1 Investi ní akcie jsou zaknihovanými cennými papíry.
10.2 Investi ní akcie nemají jmenovitou hodnotu.
10.3 Aktuální hodnota Investi ních akcií je uvád na v Základní m n , tj. polských zlotých (PLN).
10.4 Evidenci Investi ních akcií vede Registrátor v samostatné evidenci na ú tech vlastník nebo na
ú tech zákazník . Vede-li Registrátor Investi ní akcie 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 .
10.5 Investi ní akcie zakládají stejná práva investor . Investor má právo na odkoupení své Investi ní
akcie Investi ní spole ností, která je povinna tuto Investi ní akcie odkoupit za podmínek
stanovených v Zákon o investi ních spole nostech a investi ních fondech a ve Statutu.
Investi ní spole nost odkupuje Investi ní akcie na ú et Podfondu. Investo i nejsou oprávn ni
požadovat rozd lení majetku Podfondu ani zrušení Podfondu.
10.6 Aktuální hodnota Investi ní akcie se ur uje jako podíl hodnoty Fondového kapitálu a po tu
vydaných Investi ních akcií se zaokrouhlením na ty i desetinná místa.
10.7 Aktuální hodnota Investi ní akcie se stanovuje ke každému Rozhodnému dni. Není-li den 30.6.,
resp. 31.12. Rozhodným dnem, stanoví se aktuální hodnota Investi ní akcie rovn ž k tomuto dni.
V dalších od vodn ných p ípadech m že být aktuální hodnota Investi ní akcie stanovena ve
lh t delší, nejmén však jednou za 2 týdny. Aktuální hodnota se stanovuje v následující
pracovní den v eské republice následující po dni, ke kterému se stanovuje.
10.8 Aktuální hodnota Investi ní akcie je uve ej ována na internetových stránkách Investi ní
spole nosti ( l. 5.3). Aktuální hodnota Investi ních akcií se uve ej uje nejpozd ji t etí pracovní
den v eské republice následující po dni, ke kterému se hodnota podle l. 10.7 stanovuje. Tato
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aktuální hodnota je platná pro žádosti o vydání, pop . odkoupení Investi ních akcií podané
nejpozd ji v den, ke kterému byla aktuální hodnota stanovena.
10.9 Investi ní spole nost vydá Investi ní akcie za ástku, která se rovná aktuální hodnot Investi ní
akcie vyhlášené k Rozhodnému dni.
10.10 Pro vydání Investi ní akcie je ur ující každý Rozhodný den.
10.11 Minimální ástka, za kterou mohou být Investi ní akcie vydány, iní 2.000 PLN pro první nákup
Investi ních akcií a 500 PLN pro každý další nákup Investi ních akcií. Investi ní spole nost nebo
Registrátor m že rozhodnout, že akceptuje žádost o vydání Investi ních akcií i v p ípad nižší
ástky.
10.12 Žádost o vydání Investi ních akcií se podává Investi ní spole nosti p ímo, prost ednictvím
Registrátora nebo v p ípad investor , jejichž majetkový ú et vede osoba vedoucí navazující
evidenci (dále jen „Subregistrátor“), prost ednictvím Subregistrátora. Subregistrátor na ú et
investor , jejichž majetkový ú et v navazující evidenci vede, nakupuje a odprodává
prost ednictvím Registrátora Investi ní akcie. Zájemce složí u Investi ní spole nosti, Registrátora
resp. Subregistrátora ástku, z níž bude hrazena prodejní cena Investi ních akcií, pop . se
zaváže prodejní cenu Investi ních akcií uhradit. Ve smlouv uzav ené mezi zájemcem o vydání
Investi ních akcií a Investi ní spole ností, Registrátorem nebo Subregistrátorem mohou být
stanovena podrobn jší pravidla pro ur ení termín pro podání žádosti o vydání Investi ních akcií,
pro složení ástky, z níž bude hrazena prodejní cena Investi ních akcií, a pro ur ení výše
vstupního poplatku a zp sobu jeho úhrady Investi ní spole nosti, Registrátorovi nebo
Subregistrátorovi. Výše vstupního poplatku hrazená Investi ní spole nosti, Registrátorovi nebo
Subregistrátorovi m že init za jednu Investi ní akcii maximáln 2,5 % aktuální hodnoty
Investi ní akcie.
10.13 Žádost o vydání Investi ních akcií musí být investorem resp. Subregistrátorem doru ena
Investi ní spole nosti nebo Registrátorovi nejpozd ji do 12:00 hod Rozhodného dne. Investi ní
spole nost nebo Registrátor m že rozhodnout, že akceptuje žádost o vydání Investi ních akcií
doru enou i pozd ji téhož dne. Žádost o vydání Investi ních akcií podaná kdykoliv v dob od
p edchozího Rozhodného dne 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 Investi ních akcií resp.
Subregistrátorovi jejich po et, aktuální hodnotu a prodejní cenu nejpozd ji druhý pracovní den
následující po Rozhodném dni. Prodejní cenu je zájemce resp. Subregistrátor povinen uhradit
Investi ní spole nosti p ímo nebo prost ednictvím Registrátora nejpozd ji t etí pracovní den po
Rozhodném dni. Bude-li prodejní cena v této lh t p ipsána na ú et Podfondu, vydá tentýž den
Investi ní spole nost prost ednictvím Registrátora Investi ní akcie. Ke dni vydání Registrátor
p ipíše p íslušný po et Investi ních akcií na majetkový ú et investora resp. majetkový ú et
Subregistrátora. Subregistrátor p ipíše p íslušný po et Investi ních akcií na majetkový ú et
investora vedený v navazující evidenci k témuž dni, ke kterému došlo k p ipsání Investi ních akcií
na majetkový ú et Subregistrátora v samostatné evidenci vedené Registrátorem. Práva
z Investi ní akcie vznikají dnem jejího vydání.
10.14 Prodejní cenu vydávaných Investi ních akcií hradí zájemce o jejich nabytí Investi ní spole nosti
p ímo, prost ednictvím Registrátora, pop . po dohod s Investi ní spole ností nebo Registrátorem
p ímo na ú et Podfondu. Investi ní spole nost, Registrátor, pop . p ímo zájemce nebo
Subregistrátor, p evede na ú et Podfondu ástku odpovídající prodejní cen vydávaných
Investi ních akcií.
10.15 Pro udržení stability Podfondu a své d v ryhodnosti si Investi ní spole nost vyhrazuje právo
rozhodnout, které žádosti zájemc o nabytí Investi ních akcií akceptuje.
10.16 Každý investor má právo na odkoupení svých Investi ních akcií Investi ní spole ností ve výši
zvolené finan ní ástky nebo po tu Investi ních akcií. Investi ní spole nost stanoví zvláštní
termíny pro podání žádostí o odkoupení Investi ních akcií, p i emž t mito termíny jsou každý
Rozhodný den a tyto termíny uve ejní na internetových stránkách Investi ní spole nosti.
! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s. !
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10.17 Investi ní akcie je Investi ní spole ností odkupována za aktuální hodnotu Investi ní akcie
vyhlášenou k Rozhodnému dni, ke kterému byla podána žádost o odkoupení Investi ních akcií.
10.18 Minimální ástka, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení Investi ních akcií, iní 500 PLN.
Investi ní spole nost nebo Registrátor m že rozhodnout, že akceptuje žádost o odkoupení
Investi ních akcií i v p ípad nižší ástky. V p ípad , že by po odkoupení Investi ních akcií m lo
dojít k poklesu objemu Investi ních akcií držených investorem pod 2.000 PLN, je investor povinen
podat žádost o odkoupení Investi ních akcií v celém jím drženém objemu. Investi ní spole nost
nebo Registrátor m že rozhodnout, že akceptuje žádost o odkoupení Investi ních akcií, která
nespl uje pravidlo podle p edchozí v ty.
10.19 Žádost o odkoupení Investi ních akcií lze podat Investi ní spole nosti p ímo, prost ednictvím
Registrátora nebo v p ípad investor , jejichž majetkový ú et vede Subregistrátor, jeho
prost ednictvím. Žádost musí být investorem resp. Subregistrátorem doru ena Investi ní
spole nosti nebo Registrátorovi nejpozd ji do 12:00 hod. Rozhodného dne. Investi ní spole nost
nebo Registrátor m že rozhodnout, že akceptuje žádost o odkoupení Investi ních akcií
doru enou i pozd ji téhož dne. Žádost o odkoupení Investi ních akcií podaná kdykoliv v dob od
p edchozího Rozhodného dne 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 investorovi resp. Subregistrátorovi po et odkupovaných
Investi ních akcií, jejich aktuální hodnotu a ástku za jejich odkoupení nejpozd ji druhý pracovní
den následující po Rozhodném dni a zajistí prost ednictvím Registrátora zrušení odkoupených
Investi ních akcií . t etí pracovní den následující po Rozhodném dni. K tomuto dni Registrátor
odepíše p íslušný po et Investi ních akcií z majetkového ú tu investora resp. majetkového ú tu
Subregistrátora. Subregistrátor odepíše p íslušný po et Investi ních akcií z majetkového ú tu
investora vedeného v navazující evidenci k témuž dni, ke kterému došlo k odepsání Investi ních
akcií
z majetkového ú tu Subregistrátora v samostatné evidenci vedené Registrátorem.
Investi ní spole nost provede sama nebo prost ednictvím Registrátora finan ní vypo ádání
odkoupení Investi ních akcií t etí pracovní den následující po Rozhodném dni; finan ním
vypo ádáním se pro tento ú el rozumí odeslání p íslušné pen žní ástky na ú et investora resp.
Subregistrátora. Lh ty v tomto lánku uvedené platí, pokud nedojde k pozastavení odkupování
Investi ních akcií.
10.20 K odkoupení Investi ních akcií ve výši zvolené finan ní ástky je investorovi nebo
Subregistrátorovi z jeho majetkového ú tu vedeného Registrátorem odepsán odpovídající celý
po et Investi ních akcií vypo tený jako na celé íslo nahoru nebo dol zaokrouhlený podíl
požadované ástky a ceny Investi ní akcie, a to dle matematických pravidel, nejvýše však mohou
být odepsány všechny Investi ní akcie vedené na majetkovém ú tu investora nebo
Subregistrátora. Rozdíl mezi cenou takto ur eného po tu odkupovaných Investi ních akcií a
požadovanou ástkou je investorovi vyplacen spolu s ástkou za odkupované Investi ní akcie
resp. je o tento rozdíl vyplácená ástka nižší oproti investorem požadované.
10.21 P i úhrad ástky za odkoupené Investi ní akcie se vyplácená ástka p evádí bezhotovostním
bankovním p evodem v souladu se smlouvou uzav enou mezi investorem a Investi ní
spole ností nebo 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 Investi ní akcie v etn m ny.
10.22 Investi ní spole nost m že pozastavit vydávání nebo odkupování Investi ních akcií až na dobu 3
m síc , pokud je to nezbytné z d vodu ochrany práv nebo právem chrán ných zájm investor .
Investi ní spole nost m že pozastavit vydávání nebo odkupování Investi ních akcií zejména na
konci a po átku 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 Podfondu,
pokud by vysoké nákupy nebo odkupování Investi ních akcií mohly zp sobit ohrožení majetku
Podfondu, nebo v jiných od vodn ných p ípadech.
10.23

O pozastavení vydávání nebo odkupování Investi ních akcií 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
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kterou se vydávání nebo odkupování Investi ních akcií pozastavuje. Investi ní spole nost
doru í neprodlen zápis o pozastavení vydávání nebo odkupování Investi ních akcií NB a
sou asn uve ejní na svých internetových stránkách datum a p esný as rozhodnutí o
pozastavení vydávání nebo odkupování Investi ních akcií, d vody a okamžik pozastavení a
dobu, na kterou se vydávání nebo odkupování Investi ních akcií pozastavuje. Jestliže
pozastavení vydávání nebo odkupování Investi ních akcií ohrožuje zájmy investor , 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 Investi ních akcií.
Investi ní spole nost po obnovení vydávání a odkupování Investi ních akcií vydá nebo odkoupí
Investi ní akcie, jejichž vydávání a odkupování bylo pozastaveno, a u nichž nedošlo k vyplacení
protipln ní za odkoupení nebo k vydání, a to za ástku, která se rovná jejich aktuální hodnot
ur ené ke dni podání žádosti nebo rozhodne, že k žádostem o vydání nebo odkoupení, u nichž
nedošlo k vyplacení protipln ní za odkoupení nebo k vydání, se nep ihlíží a investory, které
takovou žádost podali, vyzve, aby svou žádost podali znovu, jestliže jejich zájem trvá. Investor
nemá právo na úrok z prodlení za dobu pozastavení vydávání nebo odkupování Investi ních
akcií, ledaže je Investi ní spole nost ke dni pozastavení vydávání nebo odkupování
Investi ních akcií již v prodlení s vyplacením ástky za odkup nebo jestliže NB zrušila
rozhodnutí o pozastavení vydávání nebo odkupování Investi ních akcií. Investi ní spole nost
uhradí v takovém p ípad úrok z prodlení ze svého majetku.
10.24 Investi ní akcie jsou v dob vydání tohoto zn ní Statutu vydávány a odkupovány v sídle
Registrátora. Investi ní akcie jsou v dob vydání tohoto zn ní Statutu ve ejn nabízeny nebo
vydávány krom
eské republiky ješt v Polské republice.
10.25 Investo i nehradí žádné poplatky osob zajiš ující evidenci Investi ních akcií, ledaže smlouva
uzav ená mezi investorem a Investi ní spole ností, Registrátorem nebo Subregistrátorem stanoví
úplatu za vedení Investi ních akcií v evidenci Registrátora nebo Subregistrátora.
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1

DEFINICE

Pojmy uvedené v tomto Dodatku mají stejný význam, jako pojmy ve Statutu, není-li uvedeno jinak.
Akciový fond

je fond kolektivního investování, který podle svého statutu investuje
zejména do akcií, obdobných cenných papír p edstavujících podíl na
spole nosti nebo jiné právnické osob
nebo cenných papír
je
nahrazujících nebo k jejich nabytí nebo zcizení oprav ujících. Kde se ve
Statutu hovo í o akcii, rozumí se jí také cenný papír podle p edchozí v ty.

Bankovní vklady

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

Cizí m na

m na odlišná od Základní m ny

Den ocen ní

den, ke kterému je provedeno ocen ní majetku a dluh
vypo tena aktuální hodnota jedné Investi ní akcie

Den uve ejn ní

den, kdy je akcioná m prost ednictvím internetové stránky Fondu
oznámena aktuální hodnota jedné Investi ní akcie, kterou tato Investi ní
akcie m la ke Dni ocen ní

Podfondu a

za standardních tržních podmínek je tímto nejpozd ji t etí pracovní den
následující po Dni ocen ní
Dluhopisový fond

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 nebo cenných papír je nahrazujících nebo k jejich
nabytí nebo zcizení oprav ujících, avšak jeho investi ní strategie
nenapl uje definici Fondu krátkodobých dluhopis . Kde se v Dodatku
hovo í o nástroji pen žního trhu nebo dluhopisu, rozumí se jím také cenný
papír podle p edchozí v ty

Dodatek

tento dodatek . 2 Statutu

Fondový kapitál

hodnota Majetku Podfondu, snížená o hodnotu dluh , které jsou sou ástí
jm ní Podfondu

Investi ní cenný papír

akcie nebo dluhopis; pro ú ely Dodatku není investi ním cenným papírem
cenný papír vydaný investi ním fondem s výjimkou cenného papíru
uvedené v § 3 odst. 1 písm. c) Na ízení vlády

Investi ní perioda

asový úsek za ínající každého prvního ledna a prvního ervence, nebo
dnem vytvo ení Podfondu a kon ící t icátého ervna resp. t icátého prvního
prosince téhož roku, nebo dnem zrušení Podfondu

Majetek Podfondu

majetek, který je sou ástí jm ní Podfondu

Podfond

Conseq Active Invest Dynamický, podfond Conseq Funds SICAV

pracovní den

pracovní den v eské republice a zárove
výslovn uvedeno jinak

Základní m na

EUR

i v Polské republice, není-li
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODFONDU

Název

Conseq Active Invest Dynamický, podfond Conseq Funds SICAV, resp. v
polštin Conseq Active Invest Dynamiczny, subfundusz Conseq Funds SICAV
Podfond m že používat rovn ž zkrácené ozna ení Conseq Active Invest
Dynamický, CSQF SICAV, resp. v polštin Conseq Active Invest Dynamiczny,
CSQF SICAV nebo v angli tin Conseq Active Invest Dynamic, CSQF SICAV.

Internetové stránky
podfondu

www.conseq.cz

Historické údaje o
statusových v cech

Podfond vznikl p em nou podílového fondu Active Invest Progressive,
otev ený podílový fond. Tento podílový fond vznikl 4. íjna 2014 a ke dni
1. 1. 2020 se p em nil na Podfond. P em na prob hla rozhodnutím
p edstavenstva Obhospoda ovatele na základ projektu p em ny.

Zápis do seznamu
NB

Podfond je zapsán do seznamu investi ních fond
vedeného NB.

ISIN Investi ních akcií

CZ0008044732 (T ída EUR)

s právní osobností

CZ0008044724 (T ída PLN)
Doba, na kterou byl
podfond vytvo en

neur itá

P ijetí na evropském
regulovaném trhu

ne

Evidence Investi ních
akcií

samostatná evidence je vedena Registrátorem

M na emisního kurzu

CZK

3

POPLATKY A NÁKLADY

Jednorázové poplatky ú tované p ed nebo po uskute n ní investice
(jedná se o nejvyšší ástku, která m že být investorovi ú tována p ed uskute n ním investice, nebo p ed
vyplacením investice):
T ída PLN T ída EUR
Vstupní poplatek (p irážka)

až 5,00 % až 5,00 % z hodnoty vydávaných Investi ních akcií

Výstupní poplatek (srážka)

až 0,00 % až 0,00 %

z hodnoty nákupní ceny Investi ních akcií, resp. z
jejich aktuální hodnoty v dob nabytí

Náklady hrazené z majetku Podfondu v pr b hu roku
Celková nákladovost (TER)

2,60 % p.a. 2,60 % p.a. z pr m rné hodnoty Fondového kapitálu

Náklady hrazené z majetku Podfondu za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek

12,00 %

12,00 %

z hodnoty nad výkonnost benchmarku

Ukazatel celkové nákladovosti Podfondu (TER) je roven pom ru celkových provozních náklad Podfondu k pr m rné
m sí ní hodnot Fondového kapitálu v daném roce a m že se každý rok m nit.
Z majetku Podfondu je hrazena úplata Investi ní spole nosti, odm na Depozitá e a náklady podle l. 3. Investor hradí
p ímo vstupní poplatek (p irážku), výstupní poplatek (srážku) a poplatek za vedení evidence Investi ních akcií, za
p edpokladu, že smlouva uzav ená mezi investorem a Investi ní spole ností, Registrátorem nebo Subregistrátorem
stanoví úplatu za vedení Investi ních akcií v evidenci Registrátora nebo Subregistrátora. Poplatky a náklady hrazené
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z majetku Fondu slouží k zajišt ní správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prost edk .

Vstupní poplatek
(p irážka)

Odm na za
obhospoda ování
a administraci
Podfondu

Vstupní poplatek ú tuje Investi ní spole nost nebo Registrátor investorovi za
obstarání nákupu Investi ních akcií. Výše vstupního poplatku, který je p íjmem
Investi ní spole nosti nebo Registrátora, iní maximáln 5,00 % z hodnoty
vydávaných Investi ních akcií. Konkrétní výše vstupního poplatku ú tovaného
Investi ní spole ností nebo Registrátorem je vyhlašována v sazebnících
Registrátora, které jsou k dispozici v sídle Investi ní spole nosti.
Za obhospoda ování a administraci Podfondu náleží Investi ní spole nosti úplata
hrazená z majetku Podfondu. Úplata se stanoví podílem z pr m rné hodnoty
Fondového kapitálu (bez rozlišení na T ídy Investi ních akcií) za ú etní období.
Tento podíl m že init maximáln 2,00 % a jeho konkrétní výši stanovuje
p edstavenstvo Investi ní spole nosti. Nestanoví-li p edstavenstvo Investi ní
spole nosti jinak, iní tento podíl 1,50 %. Informaci o aktuální výši úplaty za
obhospoda ování majetku Podfondu mohou investo i obdržet prost ednictvím
Registrátora. Pr m rná hodnota Fondového kapitálu za ú etní období se vypo te
jako prostý aritmetický pr m r hodnot Fondového kapitálu ke každému dni, ke
kterému se stanovuje aktuální hodnota Investi ní akcie. Úplata za
obhospoda ování a administraci je hrazena m sí n zp tn a výše každé m sí ní
splátky se stanoví podle vzorce:
MF = PrVK * PP / 12
kde
MF = m sí ní výše úplaty za obhospoda ování a administraci
PrVK = aritmetický pr m r hodnot Fondového kapitálu ke každému dni, ke kterému
se stanovuje aktuální hodnota Investi ní akcie, vypo tený pro relevantní m síc
PP = p íslušná sazba odm ny stanovená p edstavenstvem Investi ní spole nosti v
% p.a.

Výkonnostní
odm na

Investi ní spole nosti dále za obhospoda ování majetku Podfondu náleží
výkonnostní odm na ve výši 12 % hodnoty, o kterou výnos portfolia Podfondu (bez
rozlišení na T ídy Investi ních akcií) v p íslušné Investi ní period p ekro í
výkonnost benchmarku (viz l. 6.4. Dodatku). Výkonnostní odm na je hrazena
ro n , p i emž výše každého pln ní se stanoví podle vzorce:
AMF = 0,12 * MAX (VKP(P) - VKP(P-1) * ( BMK(P) /BMK(P-1)) –
BMK(i));0)

(OBJ(i) * BMK(P) /

kde
AMF je ro ní výše výkonnostní odm ny za obhospoda ování a administraci
odvozená ze zhodnocení Fondového kapitálu Fondu vyjád ená v EUR.
VKP(P) je hodnota Fondového kapitálu v poslední den dané Investi ní periody p ed
zohledn ním nab hlé výkonnostní odm ny v dané Investi ní period .
VKP(P-1) je hodnota Fondového kapitálu v poslední den p edchozí Investi ní
periody.
BMK(i) je hodnota benchmarku v Investi ní period pro i-tý oce ovací den
BMK(P) je hodnota benchmarku v poslední den dané Investi ní periody
BMK(P-1) je hodnota benchmarku v poslední den p edchozí Investi ní periody
OBJ(i) je hodnota všech vydaných Investi ních akcií snížená o hodnotu všech
odkoupených Investi ních akcií v i-tý den ocen ní. Výpo et se provádí podle níže
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uvedeného vzorce.
OBJ(i) je (PLV(i) - PLOT(i))
kde
PLV(i) je hodnota všech vydaných Investi ních akcií i-tý den ocen ní.
PLO(i) je hodnota všech odkoupených Investi ních akcií i-tý den ocen ní.
Nárok na výkonnostní odm nu vzniká pouze v p ípad , že hodnota Fondového
kapitálu T ídy EUR p ipadající na jednu Investi ní akcii v poslední den dané
Investi ní periody p evyšuje hodnotu Fondového kapitálu T ídy EUR p ipadající na
Investi ní akcii v poslední den p edcházející periody, za kterou byla výkonnostní
odm na naposledy vyplacena.
Pokud dosud nebyla vyplacena Výkonnostní odm na, vzniká nárok na výkonnostní
odm nu pouze v p ípad , že hodnota Fondového kapitálu T ídy EUR na jednu
Investi ní akcii v poslední den dané Investi ní periody p evyšuje hodnotu
Fondového kapitálu T ídy EUR na jednu Investi ní akcii, za kterou byly vydávány
první Investi ní akcie.
Budoucí dluh Podfondu v podob
výkonnostní odm ny splatný Investi ní
spole nosti po uplynutí Investi ní periody bude pro ú ely výpo tu hodnoty
Fondového kapitálu stanoven pro každý den, p i emž denní nab hlá hodnota
tohoto dluhu bude vážena pravd podobností spln ní podmínky stanovené
v p edchozím odstavci.
Da z p idané
hodnoty

V tomto Dodatku uvedené ástky úplaty za obhospoda ování a administraci
nezahrnují da z p idané hodnoty, bude-li tato innost podléhat této dani.

Odm na
Depozitá e

Za výkon funkce depozitá e náleží Depozitá i úplata hrazená z majetku Podfondu.
Úplata za výkon funkce depozitá e se stanoví podílem z pr m rné hodnoty
Fondového kapitálu za ú etní období. Tento podíl m že init maximáln 0,10 % a
jeho konkrétní výši stanoví depozitá ská smlouva. Úplata za výkon funkce
depozitá e je hrazena m sí n zp tn a výše každé m sí ní splátky se stanoví na
základ stavu hodnoty Fondového kapitálu ke každému dni, ke kterému se
stanovuje aktuální hodnota Investi ní akcie podle vzorce:
DF = PrVK * PPd / 12
kde
DF je m sí ní výše odm ny depozitá e.
PrVK je aritmetický pr m r hodnot Fondového kapitálu ke každému dni, ke
kterému se stanovuje aktuální hodnota Investi ní akcie, vypo tený pro relevantní
m síc.
PPD je p íslušná sazba odm ny depozitá e stanovená depozitá skou smlouvou
(%).

Odm na
Registrátora

Za výkon funkce Registrátora náleží Registrátorovi odm na, která tvo í podíl na
odm n Investi ní spole nosti a je hrazena z majetku Investi ní spole nosti.

Náklady na
zajišt ní innosti
Podfondu

Z Majetku Podfondu mohou být dále hrazeny tyto náklady:
a)

náklady cizího kapitálu,

b)

náklady spojené s obchody s investi ními nástroji (provize, poplatky
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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 Podfondem,

i)

náklady spojené s vedením emise Investi ních akcií,

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 Fond, Investi ní
spole nost nebo Registrátor, jednající s odbornou pé í nutn a ú eln
vynaloží v souvislosti s obhospoda ováním a administrací Podfondu.
Veškeré další výdaje a náklady související s obhospoda ováním a administrací
Podfondu, které nejsou uvedeny v l. 3 Dodatku, jsou hrazeny z majetku Fondu
nebo Investi ní spole nosti.
PRAVIDLA PRO P IJÍMÁNÍ POBÍDEK A PRAVIDLA ODM

OVÁNÍ

Investi ní spole nost resp. Registrátor mohou obdržet od emitent investi ních nástroj , které tvo í
sou ást majetku Fondu, nebo jimi pov ených osob (administráto i, distributo i atd.) odm ny za služby p i
administraci úpis , zp tných odkup , prodej a nákup investi ních nástroj a p i vedení p íslušných
evidencí nebo za obhospoda ování investi ních fond (dále jen „pobídky“). Tyto pobídky jsou Investi ní
spole nost nebo Registrátor oprávn ni si ponechat za p edpokladu, že p ijetí pobídek není v rozporu
s jejich povinností jednat kvalifikovan , estn , spravedliv a v nejlepším zájmu Fondu a jeho investor .
Bližší informace budou investor m poskytovány prost ednictvím Registrátora.
Investi ní spole nost p ijala zásady odm ování zam stnanc a vedoucích osob (dále jen „pracovníci“), a
to zp sobem a v rozsahu, který je p im ený její velikosti a velikosti jí administrovaných fond , její vnit ní
organizaci a povaze, rozsahu a složitosti jejích inností. Zásady odm ování:
a)

jsou v souladu s ádným a ú inným ízením rizik a toto ízení rizik podporují,

b)

nepovzbuzují k podstupování rizik, která nejsou slu itelná s rizikovým profilem, statutem nebo
zakládacími dokumenty jí obhospoda ovaných fond ,

c)

nenarušují pln ní povinnosti Investi ní spole nosti jednat v nejlepším zájmu fond ,

d)

jsou v souladu s obchodní strategií, cíli, hodnotami a zájmy Investi ní spole nosti a jí
obhospoda ovaných fond a jejich investor , a

e)

zahrnují opat ení k p edcházení st etu zájm .

Podrobné informace o aktuálních zásadách odm ování, jejichž sou ástí jsou mimo jiné popis toho, jak se
, v etn
odm ny a výhody vypo ítávají, a totožnost osob odpov dných za p iznávání odm n a
složení výboru pro odm ování, pokud existuje, jsou k dispozici prost ednictvím internetové stránky
www.conseq.cz; vyhotovení aktuálních zásad odm ování v papírové podob bude investor m bezplatn
poskytnuto Investi ní spole ností na požádání.

5

OPRÁVN NÍ VLASTNÍK

INVESTI NÍCH AKCÍ A UVE EJ OVANÉ INFORMACE

5.1

S Investi ními akciemi je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na ú et
Podfondu. Investi ní akcie odkoupením zanikají.
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5.2

S Investi ními akciemi není spojeno právo hlasovat na valné hromad . Vyžaduje-li zákon hlasování na
valné hromad podle druhu akcií, je vlastník Investi ní akcie bez hlasovacího práva oprávn n na
valné hromad hlasovat.

5.3

Na internetových stránkách Investi ní spole nosti dostupných na domén
uve ej ovány následující informace:

www.conseq.cz jsou

a)

aktuální zn ní Statutu, Dodatku a jejich zm ny;

b)

výro ní zpráva a pololetní zpráva Fondu a Podfodnu;

c)

informace o aktuální hodnot Fondového kapitálu a Investi ní akcie;

d)

údaj o po tu vydaných a odkoupených Investi ních akciích a o ástkách, za které byly tyto
Investi ní akcie vydány a odkoupeny,

e)

za každý kalendá ní m síc údaj o struktu e majetku Podfondu k poslednímu dni m síce.

f)

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

g)

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

h)

údaje o nových opat eních p ijatých k ízení nedostate né likvidity Podfondu;

i)

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;

j)

údaj o mí e využití pákového efektu Podfondem.

Investor m že dokumenty uvedené v písm. a) a b) získat také v listinné podob
kontakt uvedených v l. 2 Statutu Kontaktní informace.

prost ednictvím

6

INVESTI NÍ STRATEGIE

6.1

Cílem Fondu je zhodnocením prost edk Podfondu m eným v EUR p ekonávat výkonnost
benchmarku podle l. 6.4. Za ú elem dosažení tohoto cíle Fond investuje zejména do cenných papír
vydávaných Akciovými fondy a v nižší mí e do jiných Investi ních nástroj , jak jsou tyto dále
specifikovány.

6.2

Investice do Podfondu je vhodná pro investory, kte í jsou ochotni podstoupit vyšší finan ní rizika, aby
v dlouhodobém horizontu zvýšili pravd podobnost vyššího r stu hodnoty své investice vyjád ené v
Základní m n , a kte í jsou p ipraveni držet investici po dobu alespo 5 let.

6.3

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

6.4

Fond nekopíruje ani nehodlá kopírovat složení žádného indexu, resp. benchmarku. Fond sleduje
benchmark, který je tvo en indexem sv tových akcií MSCI World (MXWO Index) s vahou 55,3 %,
indexem akcií rozvíjejících se trh MSCI Emerging Markets (MXEF Index) s vahou 19,3 %, indexem
st edo a východoevropských akcií CECE Composite EUR (CECEEUR index) s vahou 10,4 %,
indexem eurových státních dluhopis Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All 1Y+ (BERPGA
Index) s vahou 5,0 %, indexem globálních státních dluhopis ML Global Government Bond (W0G1
Index) s vahou 8,0 % a indexem, který vznikne denním úro ením geometrického pr m ru sazby
pen žního trhu pro 6M EURIBID (EURIBO6M Index) v dané Investi ní period , s vahou 2,0 %.
EURIBO6M, BERPGA, W0G1, MXWO, MXEF a CECEEUR jsou zkratky používané pro dané sazby a
indexy informa ní agenturou Bloomberg.
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Výkonnost každé složky benchmarku je sledována v Základní m n a je násobena koeficientem (1-T),
kde T se stanoví pro každou Investi ní periodu jako výše sazby dan z p íjmu pro investi ní fondy
podle zákona . 586/1992 Sb., o daních z p íjm , ve zn ní pozd jších p edpis a vyjád ené jako
desetinné íslo, která je platná v první den Investi ní periody.
6.5

Investi ní strategie Podfondu není systematicky zam ena na ur ité hospodá ské odv tví nebo
zem pisnou oblast, ani na ur itou ást finan ního trhu. Investi ní strategie Fondu je zam ena na
cenné papíry vydávané Akciovými fondy. Není vylou eno, že po ur ité asové období mohou být
investice Fondu zp sobem podle v ty prvé tohoto lánku zam eny, bude-li to podle vyhodnocení
Investi ní spole nosti pro Podfond vhodné.

6.6

Z hlediska metodiky klasifikace fond kolektivního investování vydané Asociací pro kapitálový trh R
nelze Podfond primárn klasifikovat jako akciový fond, by se k tomuto typu fond p ibližuje (minimální
podíl akciové složky v majetku Podfondu je tímto Statutem stanoven na 70% namísto 80%
požadovaných klasifikací). Podfond se tak z hlediska primární klasifikace adí mezi smíšené fondy.
Protože majetek Podfondu obsahuje zejména cenné papíry vydávané investi ními fondy, pat í
Podfond mezi fondy fond .

6.7

Podfond investuje do následujících investi ních nástroj a jiných finan ních aktiv:
a)

cenné papíry vydané Akciovými fondy,

b)

akcie, cenné papíry vydané Dluhopisovými fondy, Fondy krátkodobých dluhopis a Fondy
pen žního trhu, státní nebo korporátní dluhopisy, nástroje pen žního trhu a jiné investi ní
nástroje, do kterých m že investovat standardní fond podle Zákona o investi ních
spole nostech a investi ních fondech a Na ízení vlády,

c)

Bankovní vklady.

6.8

Podfond m že investovat do investi ních nástroj a jiných finan ních aktiv jen za podmínek a p i
dodržení limit stanovených pro standardní fond Zákonem o investi ních spole nostech a investi ních
fondech a Na ízením vlády.

6.9

Fond m že provád t Repo obchody za ú elem snížení rizika z investování Podfond, snížení náklad
Podfondu, nebo dosažení dodate ných výnos pro Podfond. Repo obchod lze sjednat pouze s
p ípustnou protistranou, která podléhá dohledu orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo. Repo
obchody se mohou vztahovat pouze k investi ním cenným papír m a k nástroj m pen žního trhu,
které lze podle tohoto Statutu nabýt do majetku Podfondu. Repo obchody lze sjednat pouze p i
spln ní dalších podmínek uvedených v Na ízení vlády.

6.10 Do majetku Podfondu mohou být nabývány p edevším swapy (v etn credit default swap ), futures,
forwardy a opce. P ípustné je investovat pouze do t ch finan ních derivát , které odpovídají investi ní
politice a rizikovému profilu Podfondu. Nejpoužívan jšími typy finan ních derivát
pi
obhospoda ování Podfondu jsou:
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. Fondem bude
používána pro zajiš ování aktiv Podfonduproti nep íznivému pohybu cizích m n. Fond použije tuto
techniku (nástroj) 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 m ny Podfondus vypo ádáním v
budoucnosti, tedy m nový swap.
Úrokový swap (Interest rate swap) spo ívá obvykle ve vým n variabilních úrokových nárok za
pevn stanovené úrokové nároky nebo obrácen . Mohou také fungovat jako vým na pevn
! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s. !
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stanovených úrokových nárok za jiné pevn stanovené úrokové nároky i jako vým na variabilních
úrokových nárok za jiné variabilní úrokové nároky, pokud jsou úhrady úrok vyváženy úrokovými
nároky stejného druhu v majetku Podfondu. V závislosti na odhadu vývoje úrok tak m že Investi ní
spole nost - aniž by prodávala majetek Podfondu- zamezit riziku pohybu úrokových m r, a tím
zabránit úrokovým ztrátám. P i o ekávaném r stu úrokových m r tak m že být nap íklad p em n na
pevn úro ená ást portfolia na variabilní úrokové nároky nebo naopak p i o ekávání klesajících
úrokových m r m že být variabiln úro ená ást p em n na na pevné úrokové nároky. Interest rate
swap bude Fondem používán pro zajiš ování aktiv proti p edpokládanému nep íznivému pohybu
úrokových sazeb.
Credit default swap (CDS) je dohoda dvou stran, podle které kupující CDS platí prodávajícímu
pravideln ur itou ástku (prémii). Prémie je sou inem tzv. CDS marže (CDS spread), vyjád ené
v bazických bodech p.a. a nominální hodnoty kontraktu. Naproti tomu prodávající se zavazuje vyplatit
nominální hodnotu kontraktu v p ípad , že b hem doby platnosti CDS kontraktu nastane tzv. kreditní
událost v p ípad referen ního emitenta. Kreditní událostí se standardn rozumí zejména úpadek,
platební neschopnost, restrukturalizace i pop ení závazk , moratorium na splatné závazky, atd. Fond
m že tento nástroj používat k zajišt ní proti možnému nep íznivému vývoji cen korporátních dluhopis
v d sledku rozši ování trhem požadovaných kreditních marží (v reakci nap . na nep íznivý vývoj
v hospoda ení emitenta i na obecn negativní vývoj na finan ních trzích) a dále též k zajišt ní se
proti riziku kreditní události emitenta, jež m že vést k nedodržení závazk ze splatných dluhopis
vydaných emitentem.
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.
Foreign exchange forward je m nová konverze s vypo ádáním v budoucnosti. M nový kurz pro
vypo ádání je odvozen (vypo ítán) od promptního (spotového) aktuálního kurzu a o išt n o rozdíl
vyplývající z odlišných úrokových sazeb p íslušných m n m nového páru pro období od data sjednání
kontraktu do data jeho vypo ádání. Nej ast jší použití nastane v p ípad , kdy Fond drží aktivum v cizí
m n a o ekává nep íznivý pohyb této cizí m ny v i m n Podfondu. Aby nebylo nutné prodávat
p íslušné aktivum, dojde pouze ke sjednání zmín né m nové konverze s vypo ádáním v budoucnosti
tak, aby kurz m ny byl zafixován proti jeho nep íznivému pohybu v budoucnosti. M že ale
samoz ejm dojít k situaci, že p edpoklad na pohyb m ny byl nesprávný a pohyb cizí m ny bude
naopak p íznivý v i m n Podfondu. V tomto p ípad se ekonomický dopad transakce projeví v
Podfondutak, že Podfond nebude participovat na výnosu plynoucího z p íznivého pohybu cizí m ny
v i m n Podfondu.
Fond m že p i obhospoda ování majetku Podfonduoperovat i s výslovn neuvedenými typy finan ních
derivát , pokud jsou v souladu s investi ními cíli.
6.11 Popis obchod zajiš ujících financování:
a)

Pro ú ely požadavku l. 14 odst. 1 Na ízení SFTR Investi ní spole nost prohlašuje, že Fond
využívá obchody zajiš ující financování ve smyslu l. 3 odst. 11 písm. a) až c) Na ízení SFTR;
Podfond nevyužívá operace, které by m ly povahu maržového obchodu, ani swapy veškerých
výnos .

b)

Fond m že uzav ít Repo obchod pouze za ú elem efektivní správy portfolia Podfondu.
Maximální podíl spravovaných aktiv, která lze alokovat prost ednictvím Repo obchod , nesmí
p esáhnout 50 % celkov spravovaných aktiv, p i emž v závislosti na tržních podmínkách se
reálný pom r bude pohybovat v rozmezí 0 % až 50 %.Všechna aktiva obdržená v rámci t chto
Repo obchod jsou považována za p ijatý kolaterál. P i p ijetí úv ru proti kolaterálu v podob
cenného papíru je poskytnutý cenný papír obvykle vyšší reálné hodnoty než p ijatý úv r.
Naopak p i poskytnutí úv ru proti kolaterálu je požadováno, aby reálná hodnota p ijímaného
kolaterálu byla vyšší než hodnota poskytnutého úv ru.

c)

Aktiva p ijímaná jako kolaterál musí spl ovat podmínky dle lánk 6.7, 6.9 a 6.10 Statutu.
P edm tem Repo obchod jsou p edevším státní dluhopisy nebo státní pokladni ní poukázky
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len OECD, cenné papíry vydávané centrální bankou lenského státu OECD, p ípadn likvidní
korporátní dluhopisy a nástroje pen žního trhu bonitních emitent se splatností odpovídající
investi ní politice/investi nímu profilu. Aktiva p ijímaná jako kolaterál budou držena v úschov u
Depozitá e, pokud to jejich podstata umož uje, p ípadn u t etí strany, na kterou Depozitá
úschovu delegoval.
d)

P ijatý kolaterál je denn oce ován reálnou hodnotou. V p ípad , že by reálná hodnota p ijatého
kolaterálu nedosahovala hodnoty poskytnutého úv ru, bude po protistran vyžadováno
dopln ní hodnoty kolaterálu, a to nej ast ji formou zaslání varia ní marže. Požadavek
protistrany na dopln ní varia ní marže v p ípad poskytnutého kolaterálu bude ádn ov en
porovnáním reálné hodnoty poskytnutého kolaterálu a p ijatého úv ru.

e)

Emitentem investi ního nástroje p ijatého jako kolaterál nesmí být spole nost spjatá
s obhospoda ovatelem. Obhospoda ovatel v cn zhodnotí, že míra korelace úv rového rizika
investi ního nástroje a protistrany obchodu je nízká. P ijatý kolaterál podléhá základním
princip m diverzifikace, které obhospoda ovatel s odbornou pé í aplikuje. P ijatý kolaterál
nepen žního charakteru nem že být dále prodán nebo použit dále jako kolaterál.

f)

Repo obchody mohou být sjednány pouze s p ípustnou protistranou uvedenou v § 6 odst. 3
Na ízení vlády, která podléhá dohledu orgánu dohledu státu, ve kterém má protistrana sídlo.
Kritéria volby vhodné protistrany zahrnují právní status protistrany, zemi sídla a rating (zpravidla
jde o finan ní instituce sídlící v zemích OECD mající rating v investi ním stupni).

g)

Veškeré úrokové výnosy p ijaté v souvislosti s Repo obchody jsou výnosem Podfondu a
veškeré úrokové náklady spojené s Repo obchody jsou nákladem Podfondu. Transak ní
náklady související s Repo obchody jsou v souladu s ustanovením l. 3 Dodatku nákladem
Podfondu. Fond nevyužívá p i Repo obchodech žádné t etí strany (nap . zprost edkovatele
p j ky).

h)

ízení rizik souvisejících s Repo obchody spo ívá p edevším ve výb ru a schvalování
vhodných protistran; zohled ují se faktory jako nap . rating, sídlo, regulatorní prost edí a
aktuální finan ní situace. Dalším nástrojem ízení rizik je denní oce ování hodnoty p ijatého
kolaterálu a jeho porovnávání s reálnou hodnotou poskytnutého úv ru. Riziko op tovného
použití kolaterálu je ízeno p edevším vhodnou volbou kolaterálu; klade se d raz zejména na
likviditu investi ního nástroje, možnost tento nástroj v rohodn denn oce ovat a na úv rovou
kvalitu emitenta. Transak ní riziko, vypo ádací riziko a opera ní riziko související s Repo
obchody jsou ízeny v souladu s obecnými principy ízení t chto rizik na úrovni Investi ní
spole nosti.

6.12 Investi ní limity pro investice Podfondu do finan ních aktiv jsou stanoveny takto:
a)

Fond investuje minimáln
fondy;

70 % Fondového kapitálu do cenných papír

vydaných Akciovými

b)

Fond nem že investovat více než 20 % Fondového kapitálu do cenných papír vydaných
jedním fondem kolektivního investování. Do majetku Podfondu nelze nabýt více než 25 %
hodnoty fondového kapitálu jednoho fondu kolektivního investování;

c)

cenné papíry vydané speciálními fondy nesm jí v sou tu tvo it více než 30% Fondového
kapitálu;

d)

Bankovní vklady nesm jí tvo it více než 20 % Fondového kapitálu. Tento limit nemusí být po
nezbytn nutnou dobu dodržen ve vztahu k Depozitá i, a to p i finan ním vypo ádání vydání
nebo odkoupení Investi ních akcií;

e)

investi ní cenné papíry a nástroje pen žního trhu vydané jedním emitentem nesmí tvo it více
než 10 % Fondového kapitálu a jde-li o investi ní cenné papíry a nástroje pen žního trhu
vydané emitenty v rámci celku, za který se vypracovává konsolidovaná ú etní záv rka, až 20 %
Fondového kapitálu; sou et t chto investic však nesmí p ekro it 30 % Fondového kapitálu;

! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s. !
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f)

bez ohledu na limit podle písm. e) m že Fond investovat až 25% Fondového kapitálu do
dluhopis vydaných jednou bankou, jedním spo itelním a úv rním družstvem nebo jednou
zahrani ní bankou, která má sídlo v lenském stát a podléhá dohledu tohoto státu chránícímu
zájmy vlastník dluhopis , jsou-li pen žní prost edky získané emisí t chto dluhopis
investovány do takových druh majetku, které do dne splatnosti dluhopis kryjí závazky
emitenta z t chto dluhopis a které mohou být v p ípad platební neschopnosti emitenta
p ednostn použity ke splacení dluhopisu a k vyplacení výnos ;

g)

nelze investovat více než 10 % Fondového kapitálu do investi ních cenných papír uvedených
v § 3 odst. 1 písm. e) a do nástroj pen žního trhu uvedených v § 9 Na ízení vlády;

h)

nejde-li o investi ní cenné papíry nebo nástroje pen žního trhu, které vydal nebo za které
p evzal záruku stát nebo územní samosprávný celek lenského státu, nebo které vydala
mezinárodní finan ní organizace, jejímž lenem je jeden nebo více lenských stát , nelze do
majetku Podfondu nabýt více než 10 % z:

i)

1.

celkové jmenovité hodnoty nebo celkového po tu akcií vydaných jedním emitentem,
s nimiž nejsou spojena hlasovací práva,

2.

celkové jmenovité hodnoty dluhopis vydaných jedním emitentem nebo

3.

celkové jmenovité hodnoty nebo celkového po tu nástroj
jedním emitentem;

pen žního trhu vydaných

sou et hodnot investi ních cenných papír a nástroj pen žního trhu vydaných jedním
emitentem, hodnot pohledávek na výplatu z Bankovního vkladu u tohoto emitenta a hodnot
expozice v i riziku protistrany plynoucího z finan ních derivát nep ijatých k obchodování
sjednaných s tímto emitentem nesmí p ekro it 20 % Fondového kapitálu; tím není dot en limit
podle písm. f).

6.13 Není-li dodržen soulad skladby majetku Podfondu s pravidly uvedenými výše z d vod , které nastaly
nezávisle na v li Investi ní spole nosti, zajistí Investi ní spole nost s p ihlédnutím k zájm m investor
Podfondu obnovení tohoto souladu bez zbyte ného odkladu.
6.14 Technikami obhospoda ování jsou pouze Repo obchody a finan ní deriváty. Tyto techniky lze
používat pouze za podmínek a p i dodržení limit stanovených pro standardní fond Zákonem o
investi ních spole nostech a investi ních fondech a Na ízením vlády.
6.15 V ci, které nejsou v majetku Podfondu, nelze na ú et Podfondu prodávat.
6.16 Fond m že p ijmout úv r nebo záp j ku na ú et Podfondu jen, jestliže:
a)

splatnost úv ru nebo záp j ky není delší než 6 m síc a

b)

sou et hodnoty všech Fondem p ijatých úv r
Fondového kapitálu.

a záp j ek nep ekro í 10 % upraveného

6.17 Majetek Podfondu nesmí být s výjimkou uvedenou dále v l. 6.18 použit k poskytnutí záp j ky, úv ru
nebo daru, ani k zajišt ní dluhu t etí osoby nebo k úhrad dluhu.
6.18 Fond m že z majetku Podfondu poskytnout zajišt ní dluhu jiné osoby nebo k úhrad dluhu
nesouvisejícího s obhospoda ováním Podfondu. Poskytnutí zajišt ní nebo úhrada dluhu podle
p edchozí v ty musí být v souladu s celkovou investi ní strategií Podfondu a nesmí nep im en
zvyšovat riziko portfolia Podfondu. O poskytnutí takového zajišt ní nebo úhrad dluhu rozhoduje
p edstavenstvo Investi ní spole nosti. Fond m že zmajetku Podfondu zajistit nebo uhradit dluh
z Podfondem p ijatých úv r a záp j ek podle l. 6.16.
7

RIZIKOVÝ PROFIL
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7.1

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

7.2

Rizikový profil Podfondu ve form syntetického ukazatele je znázorn n na stupnici rizikov výnosových kategorií níže s p ipojeným slovním vysv tlením:
obvykle nižší výnos
nižší riziko
stupnice míry
rizika a výnos

1

2

3

obvykle vyšší výnos
vyšší riziko
4

5

6

7

Vysv tlení a d ležitá upozorn ní:
a)

historické údaje jako nap íklad historické údaje použité p i výpo tu syntetického ukazatele
nemusí být spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil Podfondu do budoucna;

b)

není garantováno, že se rizikov -výnosová kategorie Podfondu nezm ní a že Podfond nem že
být v budoucnu p e azen do jiné kategorie;

c)

nejnižší kategorie neznamená investici bez rizika;

d)

Podfondu byl za azen na stupnici shora zvýrazn né kategorie vycházející z historické volatility
vypo tené na podklad metodiky vyvinuté p íslušnými orgány spolupracujícími v rámci
Evropského výboru regulátor trh s cennými papíry z t chto d vod :
i)

výrazného podílu akciové složky v majetku Podfondu resp. složení benchmarku;

ii)

vysoké míry diversifikace aktiv v portfoliu Podfondu z hlediska sektorové a geografické
alokace;

iii)

dopl ková aktiva Podfondu tvo í zejména pohledávky na výplatu pen žních prost edk
z Bankovních vklad , likvidní dluhopisy a nástroje pen žního trhu.

e)

Podfond nenabízí žádné zajišt ní návratnosti investice nebo jiné kapitálové krytí;

f)

syntetickým ukazatelem znázorn ným na stupnici shora nejsou náležit podchycena tato rizika
s podstatným významem pro investice do Podfondu:
i) opera ní rizika a rizika související s opatrováním majetku,
ii)

m nové riziko spo ívající ve zm nách Fondového kapitálu v závislosti na
objemu celkových nezajišt ných expozic Podfondu v jiných m nách než Základní m n a
zm nách devizových kurz ,

iii) rizika specifická pro investování do cenných papír vydávaných investi ními fondy
otev eného typu, zejména riziko omezení nebo ukon ení odkupování t chto cenných
papír .
Tato rizika jsou vysv tlena v l. 7.3 níže.
7.3

Popis podstatných rizik vyplývajících z investice do Podfondu:
Riziko nestálé aktuální hodnoty Investi ní akcie
S ohledem na skute nost, že majetek Podfondu je tvo en zejména široce diversifikovanými
investicemi do cenných papír vydaných Akciovými fondy, musí si být investor v dom, že i p es
maximální snahu o bezpe né obhospoda ování m že dojít ke kolísání hodnoty Investi ní akcie
! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s. !
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v závislosti na vývoji na finan ních trzích v d sledku podstupovaných tržních rizik a k realizaci ztráty
investora v p ípad prodeje (odkupu) Investi ní akcie v nevhodné dob .
Tržní riziko
Tržní riziko záleží v dopadu zm n tržních veli in, jako jsou ceny, úrokové sazby a m nové kursy na
hodnotu aktiv v majetku Podfondu. Nejvýznamn jšími tržními riziky podstupovanými Podfondem jsou
m nové a akciové riziko. Míra tržního rizika závisí na konkrétní struktu e majetku Podfondu. Vliv
tržního rizika m že být významný zejména u finan ních derivát , kde malá zm na ceny podkladového
nástroje m že znamenat velkou zm nu ceny derivátu (pákový efekt). Tato rizika Investi ní spole nost
omezuje diverzifikací aktiv a majetku Podfondu a zajišt ním majetku Podfondu denominovaného v jiné
než Základní m n proti riziku pohybu m nového kursu Cizí m ny k Základní m n .
Úv rové riziko
Úv rové (kreditní) riziko spo ívá zejména v tom, že subjekty, které mají dluhy v i Podfondu (nap .
dlužníci z investi ních nástroj v majetku Podfondu 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
Riziko spo ívá v tom, že ur ité aktivum Podfondu nebude zpen ženo v as a za p im enou cenu a že
Podfond z tohoto d vodu nebude schopen dostát svým povinnostem v i investor m. Riziko je
omezováno investováním Podfondu do investi ních nástroj , které jsou likvidní, lze je v dostate ném
objemu pravideln odprodat (jde-li o cenné papíry vydávané otev enými investi ními fondy), nebo jsou
v dostate ném objemu obchodovány na p íslušných trzích. Dalším opat ením je udržování pot ebného
objemu majetku Podfondu ve form Bankovních vklad .
Riziko související s koncentrací investic Podfondu
Koncentrace investic Podfondu do ur itého pr myslového odv tví, státu, regionu i druhu aktiv
vyvolává systematické riziko, kdy vývoj v sektoru, na který se koncentrují investice Podfondu, ovliv uje
zna nou ást portfolia Podfondu. Toto systematické riziko je ešeno diverzifikací, tj. rozložením
investic mezi více pr myslových odv tví, stát , region a druh aktiv.
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 jejich protistranou 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 Podfondu nebo cenné papíry vydané Podfondem.
Riziko, že Podfond m že být zrušen
Podfond m že být zrušen nap íklad z d vodu takového rozhodnutí Investi ní spole nosti, splynutí
nebo slou ení Podfondu, 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
nedosáhne hranice 1.250.000 EUR do šesti m síc ode dne jeho vzniku. To m že mít za následek, že
investor nebude držet investici ve Podfondu po celou dobu jeho zamýšleného investi ního horizontu.
Tímto se investor upozor uje, že neexistuje a není poskytována žádná záruka možnosti jeho setrvání
v Podfondu.
Riziko plynoucí z investování do cílových fond

! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s. !
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Podfond investuje prost edky investor do jiných (cílových) investi ních fond . Existuje riziko
nevhodného výb ru cílových fond , které nap . nedosahují o ekávané výkonnosti, nebo jiných
žádoucích charakteristik. Dalším rizikem je kumulace poplatk , tedy že celkový výnos Podfondu je
snížen nejenom o poplatky z majetku Podfondu placené Investi ní spole nosti, ale i o poplatky, které
cílové fondy platí investi ním spole nostem, které je obhospoda ují. K tomu p istupuje také riziko
omezení nebo ukon ení odkupování cílových fond kolektivního investování.
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
Podfondu by poté p ešel investi ní nástroj sloužící k zajišt ní. Podfond by v takovém p ípad
podstupoval rizika spojená s držením takového investi ního nástroje, zejména riziko tržní.
8

INFORMACE O HISTORICKÉ VÝKONNOSTI

8.1

Údaje o historické výkonnosti Fondu nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí.

8.2

Grafy historické výkonnosti Fondu (t ídy EUR a t ídy PLN) jsou uvedeny níže. V grafech je uveden pro
srovnání benchmark sledovaný Fondem, definovaný v l. 6.4 Dodatku. Výkonnost Podfondu
nezahrnuje poplatky spojené s vydáváním (úpisem) a odkupováním Investi ních akcií.
Graf výkonnosti t ídy EUR (CZ0008474640), po átek 4. 3. 2015:
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Graf výkonnosti t ídy PLN (CZ0008474657), po átek 5. 1. 2016:

8.3

D ležitá upozorn ní:
a)

údaje o historické výkonnosti Podfondu mají pouze omezenou použitelnost jako indikátor
budoucí výkonnosti;

b)

uvád ná výkonnost nezahrnuje poplatky spojené s vydáváním a odkupováním Investi ních
akcií;

c)

Podfond byl vytvo en v íjnu 2014 (jako podílový fond, viz informace o statusových v cech) a
prvé cenné papíry T ídy EUR fondu ISIN CZ0008474640 byly vydány v b eznu roku 2015; prvé
cenné papíry T ídy PLN fondu ISIN CZ0008474657 byly vydány v lednu roku 2016;

d)

dosavadní výkonnost je po ítána v Základní m n .

9

ZÁSADY PRO HOSPODA ENÍ S MAJETKEM A VÝPLATA PODÍL

NA ZISKU NEBO VÝNOSECH

9.1

Ú etním obdobím Podfondu je kalendá ní rok.

9.2

Majetek a dluhy z investi ní innosti Podfondu 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 Na ízením
vlády.

9.3

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

9.4

Oce ování majetku a dluh Podfondu je provád no ke každému dni, který je pracovním dnem
v eské republice (dále jen „Rozhodný den“). Není-li den 30.6., resp. 31.12. Rozhodným dnem,
provede se ocen ní majetku Podfondu rovn ž k tomuto dni. Oce ování majetku a dluh Podfondu
zajiš uje Registrátor. V od vodn ných p ípadech m že být ocen ní majetku a dluh provedeno ve
frekvenci delší, nejmén však jednou za 2 týdny. O zm n frekvence oce ování majetku a dluh
Podfondu podle p edchozí v ty v od vodn ných p ípadech rozhodne p edstavenstvo Investi ní
spole nosti. Toto rozhodnutí musí být zve ejn no zp sobem umož ujícím dálkový p ístup
v dostate né lh t p ed zm nou frekvence odm ování.

9.5

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 Podfondu odd len od p edm tu
ú etnictví svého, Fondu a ostatních jí obhospoda ovaných fond a v rozsahu pot ebném pro
stanovení hodnoty Fondového kapitálu p ipadající na jednotlivé T ídy Investi ních akcií ( l. 10.7) též
v len ní na jednotlivé T ídy. Investi ní spole nost zajiš uje v souladu s ú etními metodami podle
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právního p edpisu upravujícího ú etnictví ú tování o p edm tu ú etnictví v ú etních knihách vedených
odd len pro Podfond tak, aby jí to umožnilo sestavení ú etní záv rky Podfondu. Ú etní záv rka
Podfondu musí být ov ena auditorem.
9.6

Fond nevyplácí podíly na zisku (dividendy) ani na výnosech z hospoda ení Podfondu. Zisk a výnosy
z hospoda ení Podfondu jsou reinvestovány a odráží se ve zvýšené hodnot Investi ní akcie.
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10.1 Investi ní akcie jsou zaknihovanými cennými papíry.
10.2 Investi ní akcie nemají jmenovitou hodnotu.
10.3 Podfond vydává Investi ní akcie T ídy PLN, s nimiž je spojeno právo na zajišt ní proti riziku zm ny
hodnoty jm ní Podfondu p ipadajícího na Investi ní akcie této T ídy v i pohybu m nového kursu
polských zlotých (PLN) k Základní m n ; obhospoda ovatel rozhoduje s odbornou pé í a s ohledem
na zájmy investor , zda proti m novému riziku zajistí jm ní Podfondu p ipadající na Investi ní akcie
T ídy PLN z ásti nebo zcela. Podfond vydává dále Investi ní akcie T ídy EUR, s nimiž právo uvedené
v p edchozí v t spojeno není. Není-li ve Statutu uvedeno jinak, je s akcioná i obou T íd Investi ních
akcií zacházeno stejn a vztahují se na n ve Statutu uvedená pravidla nerozdíln .
10.4 Aktuální hodnota Investi ních akcií T ídy PLN se stanovuje v polských zlotých (PLN) a Investi ních
akcií T ídy EUR v Základní m n .
10.5 Evidenci Investi ních akcií vede Registrátor v samostatné evidenci na ú tech vlastník nebo na
ú tech zákazník . Vede-li Registrátor Investi ní akcie 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 .
10.6 Investi ní akcie zakládají stejná práva investor ; porušením této zásady není rozdíl v hodnot
Fondového kapitálu p ipadající na jednotlivé T ídy Investi ních akcií ( l. 10.7). Investor má právo na
odkoupení své Investi ní akcie Investi ní spole ností, která je povinna tuto Investi ní akcie odkoupit
za podmínek stanovených v Zákon o investi ních spole nostech a investi ních fondech a ve Statutu.
Investi ní spole nost odkupuje Investi ní akcie na ú et Podfondu. Investo i nejsou oprávn ni
požadovat rozd lení majetku Podfondu ani zrušení Podfondu.
10.7 Aktuální hodnota Investi ní akcie p íslušné T ídy se ur uje jako podíl hodnoty Fondového kapitálu
T ídy, jak je tento pojem dále definován, a po tu vydaných Investi ních akcií této T ídy se
zaokrouhlením na ty i desetinná místa.
Hodnota Fondového kapitálu T ídy se stanoví jako sou in Fondového kapitálu p ed zohledn ním
specifických náklad a výnos T ídy a aloka ního pom ru pro danou T ídu Investi ních akcií (dále jen
„Aloka ní pom r T ídy“); výsledný sou in se upraví o specifické náklady a výnosy dané T ídy.
Aloka ní pom r T ídy v den D se stanoví podle následujícího vzorce:
APTD = (VKT(D-1) + PLVT(D-1) - PLOT(D-1)) / (VK(D-1) + PLV(D-1) - PLO(D-1))
kde
APTD je Aloka ní pom r T ídy v den D,
VKT(D-1) je Hodnota Fondového kapitálu T ídy, zahrnující všechny specifické náklady a výnosy dané
T ídy, stanovená k tomu dni p edcházejícímu den D, kdy bylo naposledy provedeno ocen ní majetku
a dluh Podfondu p ede dnem D (dále jen „den D-1“),
PLVT(D-1) je hodnota nov vydaných Investi ních akcií dané T ídy ode dne D-1 do dne D,
! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s. !
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PLOT(D-1) je hodnota odkoupených Investi ních akcií dané T ídy ode dne D-1 do dne D,
VK(D-1) je Hodnota Fondového kapitálu v den D-1,
PLV(D-1) je hodnota všech nov vydaných Investi ních akcií ode dne D-1 do dne D,
PLO(D-1) je hodnota všech odkoupených Investi ních akcií ode dne D-1 do dne D.
Specifickými náklady a výnosy dané T ídy se rozumí všechny náklady a výnosy související pouze
s touto T ídou. Pro p ípad Investi ních akcií T ídy PLN jde zejména o náklady a výnosy plynoucí ze
zajišt ní proti riziku zm ny hodnoty jm ní Podfondu p ipadajícího na Investi ní akcie této T ídy v i
pohybu m nového kursu polských zlotých (PLN) k Základní m n .
Investo i stejné T ídy se podílejí na hodnot Fondového kapitálu T ídy v pom ru po tu jimi držených
Investi ních akcií této T ídy ku celkovému po tu vydaných Investi ních akcií této T ídy.
10.8 Aktuální hodnota Investi ní akcie se stanovuje ke každému Rozhodnému dni. Není-li den 30.6., resp.
31.12. Rozhodným dnem, stanoví se aktuální hodnota Investi ní akcie rovn ž k tomuto dni. V dalších
od vodn ných p ípadech m že být aktuální hodnota Investi ní akcie stanovena ve lh t delší,
nejmén však jednou za 2 týdny. Aktuální hodnota se stanovuje nejpozd ji t etí pracovní den v eské
republice následující po dni, ke kterému se stanovuje.
10.9 Aktuální hodnota Investi ní akcie každé T ídy je uve ej ována na internetových stránkách Investi ní
spole nosti ( l. 5.3). Aktuální hodnota Investi ní akcie se uve ej uje nejpozd ji t etí pracovní den
v eské republice následující po dni, ke kterému se hodnoty podle l. 10.8 stanovuje. Aktuální
hodnota Investi ní akcie je platná pro žádosti o vydání, pop . odkoupení Investi ních akcií p íslušné
T ídy podané nejpozd ji v den, ke kterému byla aktuální hodnota stanovena.
10.10 Investi ní akcie Fondu p íslušné T ídy budou v den, kdy Investi ní spole nost zahájí jejich vydávání,
vydány za ástku ve výši 1 PLN za jednu Investi ní akcii T ídy PLN a za ástku ve výši 0,10 EUR za
jednu Investi ní akcii T ídy EUR. V tomto p ípad prvého vydání Investi ních akcií se lh ty uvedené v
l. 10.8, 10.9 a 10.15 prodlužují o 1 pracovní den.
10.11 Investi ní spole nost vydá Investi ní akcii za ástku, která se rovná aktuální hodnot Investi ní akcie
p íslušné T ídy vyhlášené k Rozhodnému dni. Tím není dot en l. 10.10.
10.12 Pro vydání Investi ní akcie je ur ující každý Rozhodný den.
10.13 Minimální ástka, za kterou mohou být Investi ní akcie vydány, není ur ena. Ve smlouv uzav ené
mezi zájemcem o vydání Investi ních akcií a Investi ní spole ností, Registrátorem nebo
Subregistrátorem mohou být minimální ástky pro podání žádosti o vydání Investi ních akcií
stanoveny.
10.14 Žádost o vydání Investi ních akcií se podává Investi ní spole nosti p ímo, prost ednictvím
Registrátora nebo v p ípad investor , jejichž majetkový ú et vede osoba vedoucí navazující evidenci
podle l. 10.5 (dále jen „Subregistrátor“), prost ednictvím Subregistrátora. Subregistrátor na ú et
investor , jejichž majetkový ú et v navazující evidenci vede, nakupuje a odprodává prost ednictvím
Registrátora Investi ní akcie. Zájemce skládá u Investi ní spole nosti, Registrátora resp.
Subregistrátora ástku, z níž bude hrazena prodejní cena Investi ních akcií. Ve smlouv uzav ené
mezi zájemcem o vydání Investi ních akcií a Investi ní spole ností, Registrátorem nebo
Subregistrátorem mohou být stanovena podrobn jší pravidla pro ur ení termín pro podání žádosti o
vydání Investi ních akcií, pro složení ástky, z níž bude hrazena prodejní cena Investi ních akcií,
v etn její m ny (v závislosti na T íd Investi ních akcií) a pro ur ení výše vstupního poplatku a
zp sobu jeho úhrady Investi ní spole nosti, Registrátorovi nebo Subregistrátorovi. Výše vstupního
poplatku hrazená Investi ní spole nosti, Registrátorovi nebo Subregistrátorovi m že init za jednu
Investi ní akcii maximáln 5,00 % aktuální hodnoty Investi ní akcie.
10.15 Žádost o vydání Investi ních akcií musí být investorem resp. Subregistrátorem doru ena Investi ní
spole nosti nebo Registrátorovi nejpozd ji do 12:00 hod. Rozhodného dne. Investi ní spole nost nebo
Registrátor m že rozhodnout, že akceptuje žádost o vydání Investi ních akcií doru enou i pozd ji
! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s. !
17

Dodatek . 2 statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s.
Conseq Active Invest Dynamický, podfond Conseq Funds SICAV
téhož dne. Žádost o vydání Investi ních akcií podaná kdykoliv v dob od p edchozího Rozhodného
dne 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 Investi ních akcií resp. Subregistrátorovi jejich po et, aktuální hodnotu a prodejní
cenu nejpozd ji do 12:00 hod. t etího pracovního dne následujícího po Rozhodném dni. Prodejní cenu
je zájemce resp. Subregistrátor povinen uhradit Investi ní spole nosti p ímo nebo prost ednictvím
Registrátora nejpozd ji t etí pracovní den po Rozhodném dni. Bude-li prodejní cena v této lh t
p ipsána na ú et Podfondu, vydá k témuž dni Investi ní spole nost prost ednictvím Registrátora
Investi ní akcie. Ke dni vydání Registrátor p ipíše p íslušný po et Investi ních akcií na majetkový ú et
investora resp. majetkový ú et Subregistrátora, který vede. Subregistrátor p ipíše p íslušný po et
Investi ních akcií na majetkový ú et investora vedený v navazující evidenci podle l. 10.5 k témuž dni,
ke kterému došlo k p ipsání Investi ních akcií na majetkový ú et Subregistrátora v samostatné
evidenci vedené Registrátorem. Práva z Investi ní akcie vznikají dnem jejího vydání.
10.16 Prodejní cenu vydávaných Investi ních akcií hradí zájemce o jejich nabytí Investi ní spole nosti
p ímo, prost ednictvím Registrátora, pop . po dohod s Investi ní spole ností nebo Registrátorem
p ímo na ú et Podfondu. Investi ní spole nost, Registrátor, pop . p ímo zájemce nebo Subregistrátor,
p evede na ú et Podfondu ástku odpovídající prodejní cen vydávaných Investi ních akcií.
10.17 Pro udržení stability Podfondu a své d v ryhodnosti si Investi ní spole nost vyhrazuje právo
rozhodnout, které žádosti zájemc o nabytí Investi ních akcií akceptuje.
10.18 Každý investor má právo na odkoupení svých Investi ních akcií Investi ní spole ností ve výši zvolené
finan ní ástky nebo po tu Investi ních akcií. Investi ní spole nost stanoví zvláštní termíny pro
podání žádostí o odkoupení Investi ních akcií, p i emž t mito termíny jsou každý Rozhodný den a tyto
termíny uve ejní na internetových stránkách Investi ní spole nosti.
10.19 Investi ní akcie je Investi ní spole ností odkupována za aktuální hodnotu Investi ní akcie p íslušné
T ídy vyhlášenou k Rozhodnému dni, ke kterému byla podána žádost o odkoupení Investi ních akcií.
Tím není dot en l. 10.10.
10.20 Minimální ástka, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení Investi ních akcií, není ur ena. Ve
smlouv
uzav ené mezi investorem Fondu a Investi ní spole ností, Registrátorem nebo
Subregistrátorem mohou být minimální ástky pro podání žádosti o odkoupení Investi ních akcií
stanoveny.
10.21 Žádost o odkoupení Investi ních akcií lze podat Investi ní spole nosti p ímo, prost ednictvím
Registrátora nebo v p ípad
investor , jejichž majetkový ú et vede Subregistrátor, jeho
prost ednictvím. Žádost musí být investorem resp. Subregistrátorem doru ena Investi ní spole nosti
nebo Registrátorovi nejpozd ji do 12:00 hod. Rozhodného dne. Investi ní spole nosti nebo
Registrátor m že rozhodnout, že akceptuje žádost o odkoupení Investi ních akcií doru enou i pozd ji
téhož dne. Žádost o odkoupení Investi ních akcií podaná kdykoliv v dob od p edchozího
Rozhodného dne 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 investorovi resp. Subregistrátorovi po et odkupovaných Investi ních akcií, jejich
aktuální hodnotu a ástku za jejich odkoupení nejpozd ji do 12:00 hod. t etího pracovního dne
následujícího po Rozhodném dni a zajistí prost ednictvím Registrátora zrušení odkoupených
Investi ních akcií v evidenci podle l. 10.5. zpravidla ke t etímu pracovnímu dni, nejpozd ji však
ke trnáctému kalendá nímu dni následujícímu po Rozhodném dni. K tomuto dni Registrátor odepíše
p íslušný po et Investi ních akcií z majetkového ú tu investora resp. majetkového ú tu
Subregistrátora. Subregistrátor odepíše p íslušný po et Investi ních akcií z majetkového ú tu
investora vedeného v navazující evidenci podle l. 10.5 k témuž dni, ke kterému došlo k odepsání
Investi ních akcií z majetkového ú tu Subregistrátora. Investi ní spole nost provede sama nebo
prost ednictvím Registrátora finan ní vypo ádání odkoupení Investi ních akcií v den zrušení
Investi ních akcií; finan ním vypo ádáním se pro tento ú el rozumí odeslání p íslušné pen žní ástky
na ú et investora resp. Subregistrátora. Lh ty v tomto lánku uvedené platí, pokud nedojde k
pozastavení odkupování Investi ních akcií.
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10.22 K odkoupení Investi ních akcií ve výši zvolené finan ní ástky je investorovi nebo Subregistrátorovi z
jeho majetkového ú tu vedeného Registrátorem odepsán odpovídající celý po et Investi ních akcií
vypo tený jako na celé íslo nahoru nebo dol zaokrouhlený podíl požadované ástky a ceny
Investi ní akcie, a to dle matematických pravidel, nejvýše však mohou být odepsány všechny
Investi ní akcie Fondu vedené na majetkovém ú tu investora nebo Subregistrátora. Rozdíl mezi
cenou takto ur eného po tu odkupovaných Investi ních akcií a požadovanou ástkou je investorovi
vyplacen spolu s ástkou za odkupované Investi ní akcie resp. je o tento rozdíl vyplácená ástka nižší
oproti investorem požadované.
10.23 P i úhrad
ástky za odkoupené Investi ní akcie se vyplácená ástka p evádí bezhotovostním
bankovním p evodem v souladu se smlouvou uzav enou mezi investorem a Investi ní spole ností
nebo 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 Investi ní akcie v etn m ny (v závislosti na T íd Investi ních akcií).
10.24 Investi ní spole nost m že pozastavit vydávání nebo odkupování Investi ních akcií až na dobu 3
m síc , pokud je to nezbytné z d vodu ochrany práv nebo právem chrán ných zájm investor .
Investi ní spole nost m že pozastavit vydávání nebo odkupování Investi ních akcií zejména na konci
a po átku 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 Podfondu, pokud by
vysoké nákupy nebo odkupování Investi ních akcií mohly zp sobit ohrožení majetku Podfondu, nebo
v jiných od vodn ných p ípadech.
10.25 O pozastavení vydávání nebo odkupování Investi ních akcií 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 Investi ních akcií pozastavuje. Investi ní spole nost doru í neprodlen zápis o
pozastavení vydávání nebo odkupování Investi ních akcií NB a sou asn uve ejní na svých
internetových stránkách datum a p esný as rozhodnutí o pozastavení vydávání nebo odkupování
Investi ních akcií, d vody a okamžik pozastavení a dobu, na kterou se vydávání nebo odkupování
Investi ních akcií pozastavuje. Jestliže pozastavení vydávání nebo odkupování Investi ních akcií
ohrožuje zájmy investor , 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 Investi ních akcií. Investi ní spole nost po obnovení vydávání a odkupování Investi ních
akcií vydá nebo odkoupí Investi ní akcie, jejichž vydávání a odkupování bylo pozastaveno, a u nichž
nedošlo k vyplacení protipln ní za odkoupení nebo k vydání, a to za ástku, která se rovná jejich
aktuální hodnot ur ené ke dni podání žádosti nebo rozhodne, že k žádostem o vydání nebo
odkoupení, u nichž nedošlo k vyplacení protipln ní za odkoupení nebo k vydání, se nep ihlíží a
investory, které takovou žádost podali, vyzve, aby svou žádost podali znovu, jestliže jejich zájem trvá..
Investor nemá právo na úrok z prodlení za dobu pozastavení vydávání nebo odkupování Investi ních
akcií, ledaže je Investi ní spole nost ke dni pozastavení vydávání nebo odkupování Investi ních akcií
již v prodlení s vyplacením ástky za odkup nebo jestliže NB zrušila rozhodnutí o pozastavení
vydávání nebo odkupování Investi ních akcií. Investi ní spole nost uhradí v takovém p ípad úrok z
prodlení ze svého majetku.
10.26 Investi ní akcie jsou v dob vydání tohoto zn ní Statutu vydávány a odkupovány v sídle Registrátora.
Investi ní akcie jsou v dob vydání tohoto zn ní Statutu ve ejn nabízeny nebo vydávány krom
eské republiky ješt v Polské republice a na Slovensku
10.27 .Investo i nehradí žádné poplatky osob zajiš ující evidenci Investi ních akcií, ledaže smlouva
uzav ená mezi investorem a Investi ní spole ností, Registrátorem nebo Subregistrátorem stanoví
úplatu za vedení Investi ních akcií v evidenci Registrátora nebo Subregistrátora.

! Tento Dodatek nesmí být nabízen bez statutu fondu Conseq Funds SICAV, a.s. !
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