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Investiční zaměření Podfondu
Podfond investuje převážně do akcií, ETF, fondů a finančních derivátů. Cílem Podfondu je dosáhnout dlouhodobého
přirozeného výnosu akciového trhu při nižším riziku. Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je kombinace investování do nástrojů
kopírujících výkonnost akciového trhu a aktivně řízených strategií orientovaných na absolutní výnos, které jsou nízko nebo
negativně korelované s výnosem akcií. Investiční limity pro investice do finančních aktiv jsou následující: do finančních aktiv
může Podfond investovat nejvýše 100 % hodnoty majetku podfondu. Podfond nebude investovat do cenných papírů vydaných
jedním emitentem více než 35% hodnoty majetku podfondu.
Likvidita
Pravidelné obchodní dny Podfondu jsou jednou za měsíc, vždy poslední pracovní den daného měsíce. Lhůta pro výpočet
aktuální hodnoty investičních akcií je maximálně 6 měsíců ode dne ocenění, zpravidla poslední kalendářní den každého měsíce.
Fond má dle svého statutu možnost, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů akcionářů,
pozastavit vydávání nebo odkupování investičních akcií. K pozastavení může dojít až na dobu dvou let.
Vypořádání nákupu a odkupu investičních akcií
Minimální částka, za kterou mohou být investiční akcie vydávány, činí 100.000 CZK pro první nákup a to za předpokladu, že
zájemce splňuje další ze zákonných požadavků stanovených pro Kvalifikovaného investora. Minimální částka, za kterou lze
provést jednotlivé odkoupení investiční akcie, činí 100.000 CZK. Administrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o
odkoupení investiční akcie i v případě nižší částky. Investiční akcie je fondem odkupována za aktuální hodnotu vyhlášenou ke
dni ocenění, ke kterému administrátor prostřednictvím distributora obdržel žádost o odkoupení investiční akcie. Žádost o
odkoupení investiční akcie lze podat nejpozději do 12:00 hod. posledního pracovního dne kalendářního měsíce.
Časový interval mezi obchodním dnem a datem vypořádání (vydání nebo odkup investičních akcií a připsání peněžních
prostředků v případě odkupu investičních akcií) může být až 6 měsíců, zpravidla do dvacátého pracovního dne následujícího
měsíce. Možnou větší prodlevu mezi obchodním dnem a vypořádáním by měl investor zohlednit při plánování svých peněžních
toků v případě odkupu investičních akcií, resp. investor by toto specifikum měl vzít v potaz už při rozhodování o investici.
Právní účinky nabytí nebo odkupu investičních akcií nastávají k datu vypořádání. Na toto specifikum by měl investor brát ohled
při posuzování individuálních daňových dopadů investice.
Specifické poplatky
Vstupní poplatek je maximálně 5% z investované částky. Výstupní poplatek není účtován.
Ostatní charakteristiky
Podfond byl založen na dobu neurčitou. S ohledem na to neexistuje žádné datum splatnosti. Doporučená doba držení je alespoň
6 let.
Tento dokument neobsahuje vyčerpávající přehled všech vlastností Fondu. Před rozhodnutím o investici by se měl investor
seznámit s celým zněním statutu Fondu. Investor musí v investičním dotazníku splňovat bodové hranice pro dynamický
profil.
V rámci doporučené diverzifikace rizika investorům nedoporučujeme, aby relativní zastoupení Fondu přesáhlo 10 %
celkových investičních aktiv investora.
Prohlašuji, že jsem si přečetl výše uvedené upozornění a zohlednil jsem tyto informace při mém investičním rozhodnutí. Zároveň
jsem se seznámil se statutem Fondu.
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