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CARDUUs Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem,
a.s., lČo: o43 39 746, se sídlem náměstí 14' řÍjna 642t17, Smíchov, 150 00 Praha 5,
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze pod sp. zn. B 20899, vydává podle zák' č. 24012013 Sb., o investičních
společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon")
tento

Statut
podfondu investičního fondu s proměnným základním kapitálem:

1. PŘEHLED KLÍcoVÝcH Úoa,lŮ

Název Podfondu Podfond CARDUUS Blockchain Technologies
Den vzniku Podfondu 13. 9' 2018, tj. dnem zápisu Podfondu do seznamu CNB

podle s 597 Zákona
Doba, na kterou je Podfond
vVtvořen

na dobu neurčitou

Udai o začlenění Podfondu fond kvalifikovaných investorů

lnvestičnÍ horizont 3ro
Vstupní investice uvedena ve Statutu Fondu
Minimální vstupní investice 40.000,- EUR (resp. ekvivalent 1.000.000,- CZK)
Cefnosť stanovení aktuální
hodnotv investiční akcie

nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí

Lhůta pro stanovení aktuální
hodnoty investiční akcie

zpětně k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí (Den
ocenění), zpravidla do 25. kalendářního dne
následujícího po skončení příslušného čtvrtletí

LhŮta pro vyhlášení aktuální
hodnoty investiční akcie

zpravidla do 27. kalendářního dne měsíce následujícího
po skončení příslušného čtvrtletí, nejpozději však do 2
pracovních dnů od stanovení aktuální hodnoty investiční
akcie Podfondu

Uvodní upisovací období v prvním měsíci ode dne zahájení vydávání investičních
akcií Podfondu se investiční akcie Podfondu vydává za
částku 1'- EUR

M i n i m ál n í h od nota jed notlivéh o
odkupu investiční akcie

4.000,- EUR

Lhůta pro vypořádání Žádosti o
odkup investičních akcií v období do 3 let ode dne vzniku Podfondu budou

Žádosti o odkup vypořádány do 6 měsíců ode dne,
kdy investor doručil Žádost o odkoupení investičních
akcií,
v období po uplynutí 3 let ode dne vzniku Podfondu
budou Žádosti o odkup vypořádány do 3 měsíců ode
dne, kdy investor doručil Žádost o odkoupení
investičních akcií

a

a
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období bez možnosti odkupu
investiční akcie

ne

Druh akcie se zvláštními
Forma cenný papír na řad, ti. listina zněiící na iméno akcionáře
Aqreqace do hromadné listinv ano
RŮzné třídv ne
Měna EUR
Jmenovitá hodnota iedná se o kusové akcie, ti. akcie bez imenovité hodnotv

I max.3 o/o

Výstupní poplatek (srážka) u Žádostí o odkoupení
investičních akcií Podfondu
doručených do 1 roku ode
dne, kdy Žádajícímu
akcionáři byly vydány
odkupované investiční
akcie Podfondu

80 o/o

u Žádostí o odkoupení
investičních akcií Podfondu
doručených po 1 roce ode
dne, kdy Žádajícímu
akcionáři byly vydány
odkupované investiční
akcie Podfondu

O o/o

VÝkonnostní poplatek dle výpočtu uvedeného ve čl. 8' Statutu Podfondu

2. zÁxteouÍ Úoec o PaDFaNDU tNvEsTtcNÍHo FaNDU s PRaMÉNNÝM
zÁxtnoruÍu KAPrTÁLEM

2.1. Údaje o osobě

Podfond CARDUUs Blockchain Technologies (dále jen ,,Podfond").

Podfond je v souladu s ust. s 165 odst. 1 Zákona účetně a majetkově oddělená část
jmění CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním
kapitálem, a.s., lCo: 043 39 746, se sídlem 14. íijna 642117, Smíchov, 150 00
Praha 5, obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku Vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn. B 20899 (dále jen ,,Fond").

2.2' Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování
n ebo ad m i n i strace Podfo n du

obhospodařovatel Fondu pověřil výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje
obhospodařování Podfondu, obchodní společnost 1OOTowers Research s.r.o., se
sídlem: Korunní 2569t108, Vinohrady, 1o1 oo Praha 10, lČo: 07175701, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn' C 295992,
(dále jen ,,odborný poradce"), a to činnosti spočívající v:

a) podpoře při formulování investiční strategie Podfondu;
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b) poskytování odborných poradenských sluŽeb v oblasti aktiv, na která se
zaměřuje investiční strategie Podfondu;

c) vytváření trŽních analýz týkajících se potenciálních nebo stávajících investic
Podfondu;

d) vyhledávání investičních příleŽitostí, které jsou v souladu s investiční strategií
Podfondu, včetně vytváření analýz;

e) detailní zpracování investičních příleŽitostí, včetně plánů a ocenění,
komunikace s protistranami;

0 navrhování investičních příleŽitostí, včetně podkladové dokumentace;
g) odborná podpora při realizaci schválených projektů, projektové fizení,

zajištění výkonu majetkových práv a zajišťování dohledu.

odbornému poradci za výše uvedené sluŽby náleŽí úplata' obsah konkrétních práv
a povinností mezi obhospodařovatelem a odborným poradcem upravuje smlouva o
odborné pomoci. Způsobí-li kterákoli ze stran druhé smluvní straně škodu, odpovídá
za ni v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů

2.3. Historické údaje o Podfondu

Historické údaje lze nalézt na internetové adrese https://carduus.cz/fondv/list

2.4. PoužitÍ statutu Fondu na Podfond

Nestanoví-li tento Statut jinak nebo nevyplývá-li z tohoto Statutu, statutu Fondu,
stanov Fondu či obecně závazných právních předpisů něco jiného, pouŽijí se
ustanovení statutu Fondu i na Podfond a jeho investory. Statut tvoří se statutem
Fondu vzájemně se doplňující celek. V případě rozporu mezi ustanovením statutu
Fondu a Statutu má přednost úprava obsaŽená v tomto Statutu'

lnvestorům do Podfondu je spolu se Statutem předkládán i statut Fondu'

3. UDAJE O CENNYCH PAPIRECH PODFONDU

3.1. Druh

Akcie se zvláštními právy (investiční akcie Podfondu)

3.2. Přijetí k obchodování nebo registrace na evropském regulovaném trhu nebo přijetí
k obchodování v Mos
lnvestiční akcie Podfondu nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, tzn.,
nejsou kótovány na Žádném (ani jiném evropském) regulovaném trhu, ani přijaty
k obchodování v žádném mnohostranném obchodním systému.

3.3. Doklad vlastnického práva k investičním akciím Podfondu

Vlastnické právo k investičním akciím Podfondu se prokazuje u akcionářů
fyzických osob výpisem ze seznamu akcionářů vedeného Fondem a průkazem
totoŽnosti, u akcionářů - právnických osob výpisem ze seznamu akcionářů
vedeného Fondem, výpisem z obchodního rejstříku akcionáře ne starším 3 měsíců
a průkazem totoŽnosti osoby oprávněné za právnickou osobu jednat. V případě
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zmocněnce vlastníka akcií je navíc třeba předloŽit plnou moc s úředně ověřeným
podpisem zmocnitele (včetně ověření učiněného advokátem) _ vlastníka akcií.
Výpis ze seznamu akcionářů poskytne na základě písemné Žádosti akcionáře Fond.

3.4. lnformační povinnost nabyvatele investičnÍ akcie Podfondu

V případě přechodu vlastnického práva k investičním akciím Podfondu je jeho
nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat lnvestiční společnost a
administrátora o předmětné změně vlastníka.

K účinnosti převodu investiční akcie vůči lnvestiční společnosti a administrátorovi se
vyŽaduje oznámení změny akcionáře administrátorovi a předloŽení investiční akcie
administrátorovi. V případě, Že by nabyvatel investičních akcií Podfondu nebyl
kvalifikovaným investorem dle $ 272 Zákona, k takovému nabytí se v souladu s $
272 odst. 3 Zákona nepřihlíŽí.

3.5' Popis práv spojených s investičními akciemi Podfondu

osoba, která upsala investiční akcie Podfondu je oprávněna vykonávat akcionářská
práva v rozsahu upsaných akcií od okamŽiku, kdy by|y účinně upsány. U
investičních akcií je zhodnocení pouŽito k dalším investicím a je promítnuto do
zvýšení hodnoty investičních akcií, způsob distribuce zisku je tedy růstový.

lnvestoři do Podfondu se podílejí na majetku Podfondu V poměru počtu jimi
vlastněných investičních akcií Podfondu'

S investičními akciemi Podfondu jsou spojena zejm. následující práva:

a) na její odkoupení na Žádost jejÍho vlastníka na účet Podfondu;

b) na podíl na zisku z hospodaření Podfondu;

c) na likvidační zůstatek při zániku Podfondu, s likvidací;

d) na bezplatné poskýnutí statutu Fondu a Podfondu, výročních a dalšich zpráv
Fondu, pokud o ně investor poŽádá'

Dokumenty uvedené v písmenu d) se uveřejňují na internetových stránkách
Podfondu, kaŽdému investorovi, resp. upisovateli jsou k dispozici v souladu
s ustanovením odst. 12.3. statutu Fondu.

Shora uvedeným přehledem nejsou dotčena případná další práva z obecně
záv azný ch p rávn ích p řed pisů.

3.6. Popis postupu při úpisu investičních akcií Podfondu

Úpis investičních akcií Podfondu probíhá v souladu s obecné závaznými právními
předpisy, kteými je Fond, jako akciová společnost, vázán, jakoŽ i v souladu
s dotčenými ustanoveními Zákona týkajícími se úpisu investičních akcíí, tj' jen na
základě veřejné výzvy k jejich úpisu.

3.7. Stanovení aktuální hodnoty investiční akcie

Aktuální hodnota investiční akcie Podfondu je stanovována z fondového kapitálu
Podfondu, zjištěného pro příslušné období, a to s frekvencí, ke dni a ve lhůtě pro
stanovení aktuální hodnoty investiční akcie uvedenými v čl. 1. Statutu.
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Aktuální hodnota investiční akcie Podfondu můŽe být stanovena později, zejména v
případě, pokud má Fond povinnost mít účetní závérku ověřenou auditorem.
Aktuální hodnota investiční akcie Podfondu však musí být stanovena nejpozději do
6 měsíců od posledního dne období, pro které je stanovena.

3' 8. Vydávání investičních akcií

lnvestiční akcie Podfondu jsou vydávány a odkupovány (případně je jejich vydávání
a odkupování pozastaveno) v souladu a za podmínek uvedených v ust' $ 130 aŽ $
140Zákona ve spojení s ust. s 163 odst' 2 až4Zákona'
lnvestiční akcie Podfondu, jsou vydávány v České republice. Vydávání investičních
akcií probíhá na základě smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních
akcií uzavřené mezi investorem a Fondem zastoupeným obhospodařovatelem jako
jeho statutárním ředitelem.

Vyjma níŽe uvedeného období po zahájení vydáváníjsou investiční akcie Podfondu
vydávány za aktuální hodnotu vyhlášenou vŽdy zpětně pro období' v němŽ se
nachází rozhodný den, kteým je den připsání finančních prostředků poukázaných
investorem na účet Podfondu nebo den vnesení nepeněŽitého vkladu investorem
do Podfondu. lnvestiční akcie Podfondu nelze vydat, dokud nebudou finanční
prostředky připsány na uvedený bankovní účet Podfondu nebo dokud nebude
nepeněŽitý vklad Vnesen do Podfondu.

Počet vydaných investičních akcií investorovi odpovídá podílu částky připsané na
základě platby investora na účet Podfondu či hodnoty, na kterou byl oceněn
nepeněŽitý vklad investora, a aktuální hodnoty investičních akcií Podfondu platné
pro Den ocenění a zvýšené o případný vstupní poplatek (přiráŽku). Takto vypočtený
počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl
mezi uhrazenou částkou či hodnotou nepeněŽitého vkladu a částkou odpovídající
hodnotě vydaných investičních akciíje příjmem Podfondu.

Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa dolů.

lnvestiční akcie je investorovi vydána zpravidla do deseti pracovních dnů od
vyhlášení aktuální hodnoty investičních akcií Podfondu pro období, v němŽ došlo k
připsání peněŽních prostředků investora na účet Podfondu nebo v němŽ došlo
k vnesení nepeněŽitého vkladu investora do Podfondu, a je předána investorovi
v sídle Fondu.

3.8.1. Zahájení vydávání investičních akcií Podfondu

V úvodním upisovacím období, uvedeném v čl' 1 tohoto Statutu se investiční akcie
Podfondu vydává za částku uvedenou v čl. 1 tohoto Statutu.

3.9' Některá pravidla pro případ účasti Podfondu na přeměně

Výměnný poměr se v případě účasti Podfondu na přeměně dle zvláštního právního
předpisu stanoví ke dni předcházejícímu den, k němuŽ nastanou právní účinky
přeměny. V případě, Že je Podfond při přeměně nástupnickou společností, vychází
Se pro účely stanovení výměnného poměru uvedeného v příslušném projektu
přeměny z podílu hodnoty vlastního kapitálu nebo jeho části společnosti zúčastněné
na přeměně přecházejíci na Podfond a fondového kapitálu Podfondu, a to bez
zahrnutí účetních a majetkových dopadů přeměny.
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3.10. odkupovánÍ investičních akcií

odkupování investičních akcií probíhá na základě Žádosti o odkoupení
investičních akcií, kterou investor předkládá Fondu.

Fond odkupuje investiční akcie Podfondu za aktuální hodnotu investiční akcie
Podfondu, vyhlášenou zpětně pro období, v němŽ obdrŽel Žádost investora o
odkup.

3.10.1 ' Minimální hodnota jednotlivého odkupu investiční akcie

Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních akcií Podfondu je
uvedena v čl. 1 Statutu. Minimální hodnota jednotlivého odkupu neplatí
v případech, kdy má dojít k odkupu všech zbýva1ícich investičních akcií
jednoho investora.

3.10.2' Vypořádání žádosti o odkup

odkup v Žádosti investora uvedených investiční akcií Podfondu bude ve
lhůtě uvedené v čl. 1 Statutu, běŽicí ode dne, kdy investor předloŽil
Fondu nebo administrátorovi Žádost o odkoupení investíčních akcií,

a to bezhotovostním převodem na účet investora uvedený ve smlouvě
uzavřené mezi obhospodařovatelem a investorem. lnvestor je v rámci
odkupu investičních akcií Podfondu povinen tyto investiční akcie
Podfondu předat Fondu. Vyplacená částka rovnající se vypořádání
odkupu investičních akcií Podfondu můŽe být sníŽena o případný
výstupní poplatek (sráŽku).

Výše uvedený postup, včetně lhůt a případného výstupního poplatku
(sráŽky), nebudou pouŽity v případě, Že Podfond zanikne s likvidací či
dojde k přeměně, v rámci které Podfond zanikne, resp. jeho jmění přejde
na jiný subjektu. V takovém případě bude s majetkem Podfondu
nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy, jakoŽ i investoři do
Podfondu budou mít nárok na likvidační zůstatek Podfondu či na jiný
způsob vypořádání v souladu s příslušnými právními předpisy.

3.11. Pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií

obhospodařovatel můŽe pozastavit vydávání a odkupování investičních akcií
Podfondu, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných
zájmŮ investorů, jako např. při prudkém pohybu hodnoty aktiv tvořících
podstatnou část majetku Podfondu. o pozastavení vydávání a odkupování
investičních akcií Podfondu rozhoduje obhospodařovatel. Pozastavení
odkupování investičních akcií se vztahuje i na investiční akcie Podfondu, o jejichŽ
odkoupení investor poŽádal před pozastavením vydávání nebo odkupování
investičních akcií a u nichŽ nedošlo k vypořádání obchodu, nebo během doby
pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií.

3.12. Veřejné nabízení

Veřejné nabízení investičních akcií je povoleno
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4. tNVEsTtČuÍ srnarece A mvesroŘt

4.1.Investiční cíl a investiční strategie

lnvestičním cílem Podfondu je dosahovat vysoké výnosnosti v referenční měně
EUR prostřednictvím investování do kapitálových účastí a dluhových instrumentů
obchodních společností v oblasti tzv. blockchainových technologií a souvisejících
sluŽeb.

Podfond investuje v souladu s Vymezením tzv. základního investičního fondu dle $
17b zákona č. 586/1992 Sb', o daních z přijmů, ve znění pozdějších předpisů, více
neŽ 90 % hodnoty svého majetku především do účastí v kapitáIových obchodnich
společnostech. V této souvislosti nejsou třetími osobami poskytovány Žádné záruky
za účelem ochrany investorů.

lnvestiční strategie Podfondu, která je v souladu s výše uvedeným investičním
cílem, odráŽÍ dynamický rozvoj oboru tzv. blockchainových technologií, s nímŽ je
spojen i rozvoj sluŽeb a aktiv spojených s tzv. blockchainovými technologiemi a
vychází z toho, Že na trhu existuje poptávka po těchto sluŽbách. Podfond má v
úmyslu investovat do kapitálových obchodních společností, které se zabývají
nákupem, projekcí a realizací datových center a jejich provozování, do kapitálových
účastí v obchodních společnostech vyvíjejících aplikace na bázi digitálních aktiv a
do kapitálových účastí V obchodních společnostech provozujících uzly
blockchainové sítě (označované jako ,,full node", ,,master node" atp. v závislosti na
zvolené blockchainové síti), které slouŽí V závislosti na technologii zvolené
blockchainové sítě a odpovídajícím hardwarovém vybavení k validaci nových
transakcí pomocí tzv. proof-of-stake (zpravidla označováno jako ,,staking") nebo tzv.
proof of work (zpravidla označováno jako ,,mining"); tyto společnosti přitom mohou
rovněŽ drŽet dígitální tokeny vytvořené v některé z blockchainových sítí nebo v
jiných elektronických sítích a současně s těmito tokeny nakládat k realizaci
podnikatelské aktivity, vŽdy však v rámci iÍzeni rizik s odbornou péčí'

4.2. Druhy majetkových hodnot, které mohou být nabyty do jmění Podfondu

4.2.1. Kapitálové investice

lnvestice do kapitálových účastí v obchodních společnostech, zejm. do
akcií, podílů, resp. jiných forem účastí, které nejsou přijaty k obchodování
na regulovaném trhu.

4.2.1.1. Účasti na obchodních společnostech zaměřujících se zejména na:

a) nákup, projekci, výstavbu a realizaci výpočetních, resp.
datových center a jejich provozování především za účelem
poskytování výpočetní kapacity pro blockchainové technologie
a tzv. miningu;

b) vývoj aplikací na bázi blockchain technologie a digitálních
aktiv;

c) provozování uzlů blockchainové sítě nebo drŽbu digitálních
tokenů generujícich dodatečný výnos plynoucí z jejich drŽby;

d) vývoj a výzkum ve výše uvedených oblastech pod písmeny a)
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aŽ c);

e) obchodní činnost ve výše uvedených oblastech pod písmeny
a) aŽ c).

Pořizovány budou především akcie, podíly, resp. jiné formy účastí
v takových obchodních společnostech, kde lze v budoucnosti očekávat
nadprůměrné zhodnocení investice.

Při investování do akcií, podílů, resp. jiných forem účastí v obchodních
společnostech bude Podfond zohledňovat zejména jejich ekonomickou
výhodnost, při současném respektování pravidel obezřetnosti a pravidel
pro omezování rizik kolektivního investování.

4'2'1'2. Učasti na společnostech, které vlastní akcie, podíly, resp. jiné
formy účasti na obchodních společnostech zaměřených na oblasti
uvedené výše pod písm' a) aŽ e).

Tyto společnosti mohou mít také charakter dočasných účelových
společnosti zřizovaných za účelem moŽnosti zÍskání bankovního nebo
mimobankovního financování a diverzifikace rizik.

4.2.2' Majetek nabytý při uskutečňování procesu přeměny obchodních
společností

Podfond, resp. Fond, má moŽnost uskutečnit:

o pIoCeS přeměny podle zvláštního právního předpisu, v níŽ budou Fond
a obchodní společnost dle odst. 4'2.1. Statutu zúčastněnými
společnostmi a Fond bude při této přeměně jednat na účet Podfondu,
a to v souladu s příslušnými zvláštními právními předpisy;

o převzetí jmění obchodní společnosti dle odst. 4.2.1. Statutu, kdy účast
Fondu můŽe přesahovat 90% podíl na základním kapitálu společnosti.
Za předpokladu, že V majetku Podfondu bude účast v takovéto
společnosti představující alespoň 90% podíl na základním kapitálu,
pak na základě rozhodnutí valné hromady Fondu můŽe dojít k jejímu
zrušení a k převodu jmění do majetku Podfondu.

4.2'3. Kvazi kapitálové investice

Poskytování financování obchodním společnostem dle odst. 4.2.1. Statutu,
které nemá vlastnosti investice do vlastního resp. základního kapitálu
(zejm. nerozšiřují Podfondu účast na obchodní společnosti) a je
označováno jako ,,kvazi ekvitní" financování. Poskytování tohoto druhu
financování, které můŽe být prováděno v kombinaci s investováním do
akcií, podílů, resp. jiných forem účastí či opcí k pořízení účastí
vobchodních společnostech dle odst. 4.2.1. Statutu, můŽe mít zejména
formu:

a) podřízených úvěrů a zápůjček;

b) konvertibilních podřízených úvěrů a zápůjček;

c) mezaninového financování;
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d) splatitelnýchprioritníchakcií.

Poskytování tohoto druhu financování můŽe být realizováno toliko při
zajištění kontrolních mechanismů a pravídel dle odst.4.4.7. Statutu.

4.2.4. Poskytování úvěrů a zápůjček

Poskytování úvěrů a zápůjček je moŽné za předpokladu, Že tyto budou pro
Podfond ekonomicky výhodné' ZápŮjčky, resp. úvěry mohou být zásadně
poskytovány pouze při dodrŽení pravidel stanovených tímto Statutem,
jakož i v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to zejména
subjektům uvedeným v odst. 4.2.1. Statutu'

4.2.5. Pohledávky z obchodního styku a úvěrové pohledávky

Podfond můŽe v této souvislosti nabývat do svého majetku pohledávky
nejen po splatnosti, ale i před splatností. Podfond můŽe své existující i
případné budoucí pohledávky zatíŽit zástavním právem třetí osoby, a to za
předpokladu zachování celkové ekonomické výhodnosti takové operace a
nikoli ve zjevném rozporu s běŽnou obchodní praxí v místě a čase
obvyklou.

4.2.6. Doplňková aktiva

Podfond můŽe investovat do následujících sloŽek doplňkových aktiv:

a) dluhopisy, resp. obdobné cenné papíry představující právo na splacení
dluŽné částky, vydávané státy nebo obchodnimi společnostmi;

b) tuzemské akcie' tj. vydané emitentem se sídlem umístěným na území
České republiky;

c) zahraniční akcie, tj. vydané emitentem se sídlem umístěným mimo
území České republiky;

d) cenné papíry investičních fondů;

e) hypoteční zástavní listy;

f) nástroje peněŽního trhu.

4.2.7. Likvidní aktiva

Likvidní část majetku Podfondu můŽe být investována krátkodobě zejména
do:

a) vkladů, se kteými je moŽno volně nakládat, anebo termínovaných
vkladů se lhůtou splatnosti nejdéle jeden rok, pokud se jedná o vklady u

bank, poboček zahraničních bank nebo zahraničních bank, jež dodrŽují
pravidla obezřetnosti podle práva Evropských společenství nebo
pravidla, která ČNB považuje za rovnocenná;

b) cenných papírů vydaných fondy kolektivního investování;

c) státních pokladničních poukázek a obdobných zahraničních cenných
papírů;

d) dluhopisů nebo obdobných zahraničních cenných papírů se zbytkovou
dobou splatnosti nejdéle tři roky, které jsou obchodovány na
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regulovaném trhu s investičními nástroji se sídlem v členském státě
Evropské unie, resp. ve státě, jenŽ není členským státem Evropské
unie, jestliŽe tento trh je uveden V seznamu zahraničních regulovaných
trhů ČNB; poukázek ČNg a obdobných zahraničnÍch cenných papírů.

4.3. Benchmark & index

Podfond nezamýšlí sledovat jakýkoli index či benchmark'

Podfond nekopíruje Žádný index.

4.4.Podrobnější informace o koncentraci zpŮsobu investování _ odvětví, stát, region,
resp. určitý druh aktiv

lnvestice Podfondu mohou být realizovány v různých měnách, a to jak v rámci EU,
tak mimo EU.

Vzhledem ke koncentraci investiční politiky do jedné oblasti (tzv. blockchainových
technologií a souvisejících sluŽeb) tak, jak je Vymezena výše, můŽe takové
investování přinášet zvýšené riziko, a to i přesto, Že Podfond investuje v souladu
s principy stanovenými Statutem a právními předpisy a Že jednotlivá rizika spojená
s uvedenými investicemi jsou uvedena v rizikovém profilu Podfondu (viz čl. 8.
statutu Fondu).

4'5.Zajištění & záruky investice

lnvestice, jakákoli její část ani jakýkoli výnos z investice nejsou jakkoliv zajištěny,
resp. jakkoli zaručeny.

4.6. Možnosti využití přijatého úvěru nebo zápůjčky nebo daru

Na účet Podfondu mohou byt uzavirány smlouvy o přijetí úvěru nebo zápůjčky.
Podfond můŽe rovněŽ přijímat dary, které mají povahu majetkových hodnot, do
kteých Podfond investuje, či případně majetkových hodnot, které majetkové
hodnoty, do kteých Podfond investuje, zhodnotí.

V souvislosti s přijetím úvěru či zápůjčky je moŽné poskytnout věřiteli zajištění
s ohledem na běŽnou trŽní praxi v místě a čase nikoli zjevně nepřiměřené (za zcela
zjevně nepřiměřené však nelze bez dalšího vyhodnocení konkrétních okolností
případu povaŽovat situaci, kdy nominální hodnota zajištění přesahuje nominální
hodnotu přijatého úvěru či zápůjčky)' V takovém případě můŽe Podfond
podstupovat rŮzná dílčí smluvní omezení, vŽdy však pouze za podmínky celkové
ekonomické výhodnosti takové transakce pro Podfond. K zajištění přijatého úvěru či
zápťljcky je Podfond oprávněn v souladu s příslušnými ustanoveními Statutu mj.
zastavovat aktuálně vlastnící i budoucí věci movité i nemovité a pohledávky
Podfondu, vydávat směnky na účet Podfondu, poskytovat ručení (to pak i v případě
úvěru či zápůjčky poskytnutého třetí osobě při přiměřeném dodrŽení dotčených
ustanovení Statutu), vinkulovat pojištění majetku Podfondu.

4.7.Možnosti poskytnutí úvěru, zápůjčky, daru a zajištěnÍ, resp. úhrady dluhu
n esouvi sej í cí h o s ob hospoda řov á n í m

Na účet Podfondu mohou být poskytovány zápůjčky nebo úvěry.
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Pokud je úvěr nebo zápůjčka poskytována obchodním společnostem, jejichŽ podíly
v rozsahu umoŽňujícím jejich ovládání jsou v majetku Podfondu, nemusí Podfond
poŽadovat po této jím ovládané obchodní společnosti zajištění takového úvěru nebo
zápůjčky právě s ohledem na existenci vzájemného vztahu ovládající a ovládané
osoby umoŽňující Podfondu výkon rozhodujícího vlivu na řízení dotčené obchodní
společnosti a jeji kontrolu.

Poskytování úvěrů nebo zápůjček jiným subjektům je moŽné pouze s odpovídajícím
zajištěním zaručujícím řádné splacení zápůjčky.

Zajištění ]ze poskytnout a úhradu dluhu nesouvisejíci s obhospodařováním
Podfondu lze provést pouze za podmínek uvedených v odst. 4.12. Statutu.

Podfond nebude poskytovat dary třetím osobám.

4.8. Možnosti prodeje majetkových hodnot nenacházejících se v majetku Podfondu

obhospodařovatel Podfondu je v rámci obhospodařování majetku Podfondu
oprávněn provádět prodeje takových majetkových hodnot, které Se v majetku
Podfondu nenacházejí, a to v souladu s podmínkami uvedenými v odst' 4.13'
Statutu.

4.9.Vymezení technik a nástrojů pouŽívaných k obhospodařování majetku Podfondu

obhospodařovatel je oprávněn při obhospodařování majetku Podfondu pouŽivat
finanční deriváty, a to zpravidla v souvislosti se zajištěním proti úrokovým nebo
měnovým rizikům (např. fonruard, swap). obchody s finančními deriváty se budou
uskutečňovat zpravidla na měnových trzích. Podfond můŽe pouŽívat repo obchody.

V případě pouŽití finančních derivátů nepřijatých k obchodování na evropském
regulovaném nebo obdobném trhu uvedeném na seznamu cNB nebo V

mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě EU
musí být finanční derivát sjednán s přípustnou protistranou' jiŽ je banka, spořitelní
nebo úvěrové druŽstvo, obchodník s cennými papíry (dodrŽující kapitálovou
přiměřenost dle ZPKT a oprávněný obchodovat s investičními nástroji na vlastní
účet), pojišt'ovna, zajišťovna, investiční společnost, penzijní společnost,
samosprávný investiční fond, zahraniční osoba se srovnatelným povolením k
činnosti, která podléhá orgánu dohledu státu, ve kterém má protistrana sídlo (dále
jen',Přípustná protistrana").

Podfond můŽe provádět repo obchody s vyuŽitím svého majetku pouze tehdy:

. je-li repo obchod sjednán s Přípustnou protistranou,

. lze-li závazek z repo obchodu vypovědět bez výpovědní doby nebo s výpovědní
dobou kratší neŽ 7 dní nebo lze-li peněŽní prostředky, které jsou předmětem
reverzního repa, kdykoli získat zpět včetně výnosů, popřípadě v trŽní hodnotě, je-
li pro oceňovánítohoto reverzního repa pouŽívána trŽní hodnota,

. jsou-li peněŽní prostředky získané z repa pouŽity k nabýí dluhopisu vydaného
státem s ratingem v investičním stupni, bankovního vkladu nebo ke sjednání
reverzního repa V souladu se Statutem, a

. jsou-li majetkové hodnoty, které jsou předmětem reverzního repa, Vysoce
likvidní, oceňovány kaŽdý pracovní den a současně nejsou Vysoce volatilní, a
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jsou-li vydávány, v majetku nebo v opatrování osoby, která je nezávislá na jiné
smluvní straně, a nejsou-li současně po dobu trvání reverzního repa zatiŽeny
absolutním majetkovým právem nebo převedeny na jinou osobu, nejde-li o
zpětný prodej či zpětný převod na jinou smluvní stranu.

V souvislosti s pouŽíváním repo obchodů a finančních derivátů je obhospodařovatel
oprávněn poskytovat z majetku Podfondu odpovídající zajištění.

4.10. lnvestiční limity

Podfond je tzv. základním investičním fondem dle $ 17b zákona č' 586/1992 sb',
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kteý investuje více neŽ 90 %
hodnoty svého majetku do:

a) investičních cenných papírů,
b) cenných papírů vydaných investičním fondem nebo zahraničním

investičním fondem,
c) účastí v kapitálových obchodních společnostech,
d) nástrojů peněŽního trhu,
e) finančních derivátů podle zákona upravujíciho investiční společnosti a

investiční fondy,
f) práv vyplývajících ze zápisu věcí uvedených v bodech a) aŽ e) v evidenci a

umoŽňujících oprávněnému přímo nebo nepřímo nakládat s touto hodnotou
alespoň obdobným způsobem jako oprávněný drŽitel,

g) pohledávek na výplatu peněŽních prostředků z účtu,
h) úvěrů a zápůjček poskytnutých investičním fondem.

Podfond dodrŽuje při své činnosti limity stanovené obecně závaznými právními
předpisy a investiční a další limity definované Statutem.

Majetkem Podfondu se pro účely výpočtu investičních limitů, limitů u celkové
expozice a jiných limitů rozumí aktiva Podfondu'

4.10.1. Limit pro nabývání pohledávek zobchodního styku a úvěrových
pohledávek dle odst. 4'2.5. Statutu

a) Výše limitu: méně neŽ 10 % hodnoty majetku Podfondu

b) Výpočet: hodnota nabytých pohledávek z obchodního styku a
úvěrových pohledávek/majetek Podfond u

c) Výjimka z plnění limitu: Žádná

4.10'2. Limit pro doplňková aktiva dle odst. 4.2.6. Statutu

a) Výše limitu: méně neŽ 50 % hodnoty majetku Podfondu

b) Výpočet: hodnota doplňkových aktiv/majetek Podfondu

c1 Výjimka z plnění limitu: 12 měsíců od vzniku Podfondu

4'10.3. Limit pro minimálnÍ výši likvidního majetku dle odst.4.2.7. Statutu

a) Výše limitu: 3 %, pokud hodnota majetku Podfondu přesáhne
16,6 mil. Kč, potom min. 500'000,- Kč
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4.10.4

4.10.5

4.10.6

4.10.7

4.10.8

b) Výpočet: likvidní majetek/majetek Podfondu (do chvíle neŽ
hodnota majetku Podfondu přesáhne 16,6 mil. Kč)

c) Výjimka z plnění limitu: žádná

Limit pro maximální výši likvidního majetku dle odst. 4'2.7. Statutu

a) Výše limitu: méně neŽ 50 % hodnoty majetku Podfondu (v

ojedinělých případech, typicky po upsání vysokého počtu
investičních akcií nebo po prodeji významného aktiva z
majetku Podfondu, můŽe podíl likvidního majetku dosahovat
vyšších hodnot, a to však pouze po nezbytně dlouhou dobu)

b) Výpočet: likvidní majetelďmajetek Podfondu

c) Výjimka z plnění limitu: 12 měsíců od vzniku Podfondu

Limit pro zajištění závazků třetÍch osob dle odst. 4.12' Statutu

a) Výše limitu: max. 20 % hodnoty majetku Podfondu

b) Výpočet: hod nota zaj ištěných záv azkŮlmajetek Podfond u

c) Výjimka z plnění limitu: Žádná

Limit pro prodej majetkových hodnot, které nemá Podfond ve svém
majetku dle odst. 4.8. Statutu

a) Výše limitu: max. 20 % hodnoty majetku Podfondu

b) Výpočet: hodnota prodaných majetkových hodnot, kteý nemá
Podfond ve svém majetku/majetek Podfondu

c) Výjimka z plnění limitu: žádná

Limit pro max. výši přijatých úvěrů a zápŮjček dle odst. 4.6 Statutu

a) Výše limitu: max. 300 % hodnoty fondového kapitálu Podfondu

b) Výpočet: hodnota přijatých úvěrů a zápůjčelďfondový kapitál
Podfondu

c) Výjimka z plnění limitu: Žádná

Limit pro max. celkovou expozici Podfondu dle odst. 4.17 Statutu

a) Výše limitu: max. 300 % hodnoty fondového kapitálu Fondu

b) Výpočet: hodnota majetku Podfondu/hodnota fondového
kapitálu Podfondu

c) Výjimka z plnění limitu: Žádná

4.11 Podrobná pravidla pro nakládání s majetkem Podfondu

obhospodařovatel činí při obhospodařování majetku Podfondu zejména
následující kroky:

4.11.1' pořizování aktiv do majetku Podfondu;

4.11.2. prodej aktiv z majetku Podfondu;

4.11.3' pořizování akcií, podílů, resp. jiných forem účastí na obchodních
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spo/ečnostech a následné přebírání jejich jmění do rozvahy Podfondu,
resp. uskutečnění procesu přeměny Podfondu, resp. Fondu a obchodní
spo/ečnosti dle odst' 4.2.2. Statutu.

4.12'Pravidla pro použití majetku Podfondu kzajištění závazku třetí osoby nebo
k úhradě dluhu, kteý nesouvisí s činností Podfondu a maximální limity

Majetek Podfondu můŽe být vyuŽit k zajištěni závazku třetí osoby toliko při
zachování celkové ekonomické výhodnosti takové operace pro Podfond. Na účet
Podfondu nesmí být uhrazen dluh, kteý nesouvisí s činností Podfondu.

4.13'Pravidla pro prodej majetkových hodnot na účet Podfondu, které Podfond nemá ve
svém majetku nebo které má na čas přenechány

Provádění prodeje majetkových hodnot na účet Podfondu, které Podfond nemá ve
svém majetku, lze pouze za předpokladu, Že jejich provedení slouŽí k efektivnímu
obhospodařování majetku Podfondu.

4.14 Podmínky, za kteých lze aktivum v majetku Podfondu zatížit věcným či užívacÍm
právem třetí osoby

Aktiva zatížená zástavním právem, věcným břemenem' resp. uŽívacími právy
třetích osob mohou být pořizovány do majetku Podfondu toliko při zachování
ekonomické výhodnosti takové operace pro Podfond (tedy např. je-li cena pořízení
odpovídající existenci konkrétního věcného práva apod.)' Stejně tak i v případě jiŽ
stávajícího aktiva v majetku Podfondu a jeho zatíŽení právy třetích osob. Práva
třetích osob však mohou vznikat i ze zákona, rozhodnutím soudu či správního
orgánu.

Stejné podmínky obezřetnosti při pořizování aktiv do majetku Podfondu platí i pro
nabývání podílů ve společnostech, jejichŽ obchodní podíly či akcie jsou předmětem
zástavy nebo jiných práv třetích osob, a pro nabývání podílů ve společnostech, v
jejichŽ majetku se nacházejí nemovitosti zatíŽené zástavním právem nebo jiným
právem třetí osoby.

4.15' Využití pákového efektu

Podfond vyuŽívá při provádění investic pákový efekt v souladu s odst. 6. a 4.9
Statutu.

4.16. MoŽnost poskytnutífinančního nástroje z majetku Podfondu

obhospodařovatel můŽe poskytovat finanční nástroje v majetku Podfondu jako
finanční kolaterál nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu, a to v
souvislosti s prováděním obchodů uvedených v odst. 4.9' Statutu.

4'17. Pravidla pro výpočet celkové expozice Podfondu

Celková expozice Podfondu vůči riziku je vypočítávána standardni závazkovou
metodou.
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5. RtztKoVÝ PRaFIL

5.1. Popis všech podstatných specifických rizik

V souladu s čl' 8. Statutu Fondu se tímto doplňují podstatná obecná rizika uvedená
ve statutu Fondu o následující podstatná specifická rizika spojená s investováním
do Podfondu:

a) Riziko spojené s investicemi do tzv. blockchainových technologií

lnvestice do oblasti tzv. blockchainových technologií je spojeno s vysokou mírou
rizika, kdyŽ se jedná o oblast, která vznikla relativně nedávno a je v raném stádiu
vývoje, neustále Se rozvÍjí a její další vývoj nemusí odpovídat odborným
predikcím, ani komparativnímu srovnávání s vývojem v jiných oblastech.
Subjekty vyvíjející a provozu jíci tzv ' blockchainové technologie stále hledají nové
moŽnosti jejich vyuŽití, které se v dlouhodobém hledisku mohou ukázat jako
v praxi nepouŽívané či praxí neakceptované. Volatilita spojená s investicemi do
tzv. blockchainových technologií můŽe být velmi vysoká a likvidita těchto investic
můŽe být v čase omezena či ohroŽena. S investicí je tak spojeno riziko
významných ztrát v důsledku negativního vývoje, včetně rizika ztráty celé
investice.

b) riziko spojené s drŽbou kryptoměn

Stejně jako investice do oblasti tzv' blockchainových technologií je i investice do
kryptoměn spojena s vysokou mírou rizika. Hodnota kryptoměn je silně volatilní a
můŽe dojít kjejímu náhlému propadu. Tzv. burzy mohou být napadeny
hackerským útokem, kteý můŽe mít za následek krádeŽ tam uloŽených a
obchodovaných kryptoměn. S investicí je tak spojeno riziko významných ztrát
v důsledku negativního vývoje, včetně rizika ztráty celé investice'

c) riziko spojené s investicemi do akcií, obchodních podílů resp. jiných forem účastí
v obchodních společnostech

obchodní společnosti, na kteých má Fond, resp. příslušného podfondu, účast,
mohou být dotčeny podnikatelským rizikem. V důsledku tohoto rizika můŽe dojít
k poklesu trŽní ceny podílu v obchodní společnosti či k úplnému znehodnocení
(úpadku obchodní společnosti), resp. nemoŽnosti prodeje podílu v obchodní
společnosti' riziko právních vad.

Hodnota majetku Fondu, resp. příslušného podfondu, se můŽe sníŽit v důsledku
právních vad aktiv nabytých do majetku Fondu, resp. příslušného podfondu, tedy
například v důsledku existence zástavního práva třetí osoby, věcného břemene,
nájemního vztahu, resp. předkupního práva.

d) Riziko spojené s kvazikapitálovými investicemi

Vzhledem ke skutečnosti, Že kvazikapitálového financování se vztahují i na
případy, kdy je návratnost spojena s výkonností obchodní společnosti, budou se
v případě neúspěchu obchodní společnosti uspokojovat nároky investorů před
nároky vlastníků konkrétní obchodní společnosti, ale aŽpo vypořádání prioritních
pohledávek.

S investicemi do nezajištěných nástrojů kvazikapitálového financování mohou být
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dále spojena následujicí rizika:

. riziko nesplacení - v případě úpadku obchodní společnosti, které bude
poskytnuto kvazikapitálové financování, hrozí riziko nesplacení poskytnutého
úvěru;

o riziko podřízenosti dluhu obchodní společnosti - toto riziko vyplývá z moŽné
podřízenosti dluhu vůči ostatním dluhům obchodní společnosti. V případě
úpadku obchodní společnosti bude pohledávka Podfondu vyplývající z
poskytnutého úvěru splacena aŽ po uspokojení všech ostatních pohledávek
za obchodní společností;

. riziko nezajištěnosti obchodní společnosti - splacení poskytnutého úvěru
obchodní společnosti nebude zajištěno;

o riziko selhání obchodní společnosti s ohledem na moŽnost selhání
obchodní společnosti, na které má Podfond účast, spočívající v tom, Že
taková obchodní společnost můŽe být dotčena podnikatelským rizikem. V
důsledku tohoto rizika můŽe dojít k poklesu trŽní ceny obchodní společnosti
či k znehodnocení (případně úpadku), resp. nemoŽnosti prodeje obchodní
společnosti. Dalším specifickým rizikem můŽe být zpoždění nebo
nedokončení projektů obchodní společnosti, na které má Podfond účast, a s
tím spojený neúspěšný rozvoj podnikatelského záměru obchodní společnosti.

e) riziko spojené s investicemi do pohledávek a zápůjček

lnvestice do pohledávek jsou zaloŽeny na odhadu průměrné výnosnosti
nabývaných pohledávek vŽdy však posuzováno v určitém časovém a
hodnotovém intervalu. Výnosnost konkrétní pohledávky proto nelze
individualizovat' Předpokladem průměrného výnosu je tak nejen vyšší
individuálni výnosnost určité pohledávky, nýbrŽ současně i v jiných případech
výnosnost niŽší.

Pohledávky jsou zpravidla nabývány za cenu niŽší, neŽ činí jejich jmenovitá
hodnota, a to přiměřeně k riziku jejich vymoŽení. lnvestice do pohledávek a
zápůjček je tak nezbytné vnímat současně i z pohledu dalších shora zmíněných
rizik, a to zejména rizika právních vad (o existenci pohledávky či jejiho zajištění
často probíhá spor) a rizika vypořádání (na dluŽníka můŽe být prohlášen
úpadek).

f) riziko vyplývající z ingerence třetí osoby poskytující úvěr či zápůjčku

Bez ohledu na skutečnost, Že Podfond postupuje v souladu s pravidly pro
přrjímání úvěrů a zápŮjček stanovených ve Statutu, nelze zcela vyloučit riziko
nepřípustného zásahu této osoby, resp. zásahu nepřiměřeného rozsahu či
povahy do majetkové sféry Podfondu, a to i za předpokladu, Že Podfond,
neporuší žádné vzájemné smluvní či zákonné ujednání.

g) riziko koncentrace

Riziko spočívá V moŽnosti selhání investice při soustředění investovaných
prostředků v určitém druhu průmyslového odvětví, státu či regionu nebo určitém
druhu aktiv. Nízká diverzifikace portfolia Podfondu napříč různými odvětvími
můŽe přinášet výnosový potenciál v období růstu, ale stejně tak bude hodnota
cenných papírů vydávaných Podfondem zaměřeným na úzce vymezené odvětví
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významně klesat v období recese či krize tohoto odvětví.

h) riziko spojené s investicemi do finančních derivátů

Za stanovených podmínek můŽe Podfond uŽívat finančních derivátů, coŽ jsou
investiční nástroje, jejichŽ hodnota závisí nebo je odvozená od hodnoty
podkladového aktiva, referenční míry nebo indexu. Podkladová aktiva, referenční
míry a indexy mohou zahrnovat zejména akcie, dluhopisy, úrokové míry, měnové
kurzy, dluhopisové a akciové indexy.

S finančními deriváty mohou být spojena také následující rizika:

. Riziko likvidity - v termínu vypořádání transakce nemusí být v Podfondu k
dispozici dostatek likvidity v termínu vypořádání transakce.

. Riziko spojené s protistranou Ve smyslu dodrŽení závazku vyplývajícího ze
smluvené transakce.

. Riziko pákového efektu - rizika spojená s někteými finančními deriváty můŽe
zvyšovat tzv. pákový mechanismus, kdy malá počáteční investice otevírá
prostor pro značné procentní zisky a také prostor pro značné procentní
ztráty' Kurz investičního nástroje zaloŽeného na pákovém mechanismu
reaguje zpravidla nadproporciálně na změny kurzu podkladového aktiva a
nabízi tak po dobu své platnosti vysoké šance na realizaci zisku, současně
však zvyšuje i riziko ztráty' Nákup takovéhoto investičního nástroje je tím
rizikovější, čím větší pákový efekt obsahuje. Pákový efekt se zvětšuje
obzvlášt' u nástrojů s velmi krátkou dobou zbývající do splatnosti investičního
nástroje. V přístupu k výše uvedeným transakcím s finančními deriváty je
o bh ospoda řovatelem u platňová n obezřetný p řístu p.

i) riziko nestálé hodnoty investičních akcií Podfondu

V důsledku skladby majetku Podfondu a způsobu jeho obhospodařování můŽe
být hodnota investičních akcií Podfondu nestálá' Jednotlivá aktiva pořizovaná do
majetku Podfondu podléhají vŽdy trŽním a úvěrovým rizikům a určité míře
volatility (kolísavosti) trhů' Výše uvedené faktory mohou mít vliv na nestálost
aktuální hodnoty investičních akcií Podfondu.

j) měnové riziko

S ohledem na moŽnost Podfondu realizovat investice v různých měnách můŽe
být Podfond vystaven měnovému riziku. Křízení měnového rizika budou v rámci
Podfondu vyuŽívány zajišt'ovací nástroje, jako jsou např. měnové fonruardy nebo
měnové swapy.

Zároveň i měna emisního kurzu investičních akcií Podfondu je v EUR, a tedy u

investorů, jejichŽ základní měnou není EUR, hrozí měnové riziko' Toto měnové
riziko investorů není v rámci Podfondu jakkoliv řízeno a investor ho musí
případně řídit sám.

k) úrokové riziko

Podfond můŽe na základě Statutu přijímat a poskytovat úvěry a zápůjčky,
přičemŽ úroková sazba u těchto úvěrů a zápůjček můŽe být stanovena s
pohyblivou úrokovou sazbou, Podfond tak můŽe být vystaven kurzovému riziku'
S poklesem úrokových sazeb tak hrozí, Že úrokové výnosy z poskytnutého úvěru
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či zápůjčky budou niŽší, neŽ bylo původně očekáváno a naopak úrokové náklady
spojené s přijatými úvěry a zápůjčkami budou vyšši, neŽ bylo původně
kalkulováno.

l) Riziko nedostatečné diverzifikace

Podfond můŽe na základě Statutu investovat ijen do jediného přípustného aktiva
(s výjimkou drŽení likvidních aktiv Podfondem, a to alespoň v minimální výši, dle
Statutu), tedy být tzv. single-asset fondem. V důsledku této skutečnosti nemusí
dojít k jakékoliv diverzifikaci investic Podfondu. V takovém případě bude hodnota
majetku Podfondu a jeho výkonnost, i s ohledem na ostatní popsaná rizika,
volatilní, kdyŽ bude korelovat s hodnotou a výkonnosti jediného podkladového
aktiva, do kterého bude Podfond v takovém případě investovat'

6. HtsToRtcxÁ vÝxorulvosr

6.1. Grafické znázornění historické výkonnosti

Výpočet historické výkonnostivychází z hodnoty fondového kapitálu Podfondu.

Úoaje o historické výkonnosti Podfondu (jsou-li k dispozici) budou poskytnuty všem
akcionářům Fondu V elektronické podobě na internetové adrese
https ://card u us. czlfondv/l ist

7. zÁsADY HosPoDAŘeuÍ s MAJETKEM, tNFoRMAcE o PaDÍLU NA zlsKu

7.1. Účetní období

Účetním obdobím Podfondu je kalendářní rok.

7.2' Působnost ke schválení účetní závěrky Podfondu

Schválení účetní závérky Podfondu náleží do působnosti valné hromady Fondu

7.3' Pravidla a lhŮty pro oceňování majetku a dluhŮ

7 '3.1' oceňování majetku a dluhů Podfondu

Majetek a dluhy Podfondu se oceňují reálnou hodnotou. Reálná hodnota
majetku a dluhů Podfondu je stanovována minimálně čtyřikrát ročně, a to k
poslednímu dni kalendářního čtvrtletí-. Způsob a postupy stanovení reálné
hodnoty majetku a dluhů Podfondu a způsob stanovení aktuální hodnoty
investičních akcií Podfondu upravuje Zákon a související právní předpisy.

V případě náhlé změny okolností ovlivňující hodnotu investičních aktiv v
majetku Podfondu (popř. dluhů Podfondu) můŽe administrátor Podfondu
provést mimořádné ocenění reflektující aktuální okolnosti. Na základě
takového mimořádného ocenění provede administrátor Podfondu rovněŽ
mimořádné stanovení aktuální hodnoty investičních akcií.

oceňování investičních nástrojů v majetku Podfondu7.3.2
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V případě dostupnosti aktuálních a relevantních kurzů investičních nástrojů,
které jsou v majetku (popř. jsou dluhem) Podfondu k datu ocenění majetku
a dluhů Podfondu, budou tyto kurzy vyuŽity pro ocenění odpovídajících
sloŽek majetku a dluhů Podfondu'

Při přepočtu hodnoty majetku, popř.-dluhů vedených v cizí měně se pouŽije
kurz devizového trhu vyhlášený CNB a platný v den, ke kterému se
přepočet provádí.

7.4. Způsob pouŽití zisku

Hospodářský výsledek Podfondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy z majetku
Podfondu a náklady na zajištění činnosti Podfondu'

Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Podfondu náleŽí do
působnosti valné hromady Fondu.

Výnosy z majetku Podfondu se pouŽijí ke kMí nákladů, nestanoví-li obecně
závazné právní předpisy nebo tento Statut jinak. Pokud hospodaření Podfondu za
účetní období skončí ziskem, můŽe být tento zisk pouŽit (i) k výplatě podílu na zisku
nebo (ii) k investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku Podfondu. Pokud
hospodaření Podfondu za účetní období skončí ztrátou, bude tato ztráta hrazena ze
zdrojů Podfondu. Ke krytí ztráty se přednostně pouŽije nerozdělený ziskz minulých
let. Nestačí-li tyto prostředky Podfondu ke krytí ztráty, musí bý. ztráta V roce
následujícím po účetním období, Ve kterém ztráta vznikla, kryta sníŽením
kapitálového fondu, bylli zřizen.

7.5' lnformace o výplatě podílu na zisku

Případný zisk Podfondu můŽe být pouŽit k opětovným investicím směřujícím ke
zvýšení hodnoty majetku Podfondu a Podfond tak nemusí vyplácet Žádný podíl na
zisku či výnosech.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je den určený v souladu
s ust. S 351 ZOK.

Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo valnou hromadou Fondu
učiněno rozhodnutí o rozdělení zisku.

Podíl na zisku vyplácí Podfond na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním
převodem na účet investora uvedený V seznamu akcionářů'

Právo na výplatu podílu na zisku, o jehoŽ vyplacení bylo rozhodnuto valnou
hromadou Fondu, se promlčuje v obecné tříleté lhůtě.

S investiční akcií vydanou k Podfondu je spojeno právo na podíl na zisku jen
z hospodaření Podfondu, kteý valná hromada Fondu schválila k rozdělení.
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8, INFORMACE O POPLATCICH A NAKLADECH PODFONDU

8.1 Úaap o poptatcích účtovaných investorům a náktadech hrazených z majetku
Podfondu

Vstupní poplatek (přiráŽka) max.3o/o

Výstupní poplatek (sráŽka) U Žádostío odkoupení investičních
akcií Podfondu doručených do 1

roku ode dne, kdy Žádajícimu
akcionáři byly vydány odkupované
investiční akcie Podfondu

80 o/o

U Žádostío odkoupení investičních
akcií Podfondu doručených po '1

roce ode dne, kdy Žádajícímu
akcionáři byly vydány odkupované
investiční akcie Podfondu

0 o/o

o d m ě n a o bh o s po da řov atel e 2 % p.a.

Roční úplata obhospodařovatele Fondu činí součet roční fixní úplaty z průměrné hodnoty netto
aktiv Podfondu a výkonnostní úplaty.

Roční fixní úplata z průměrné hodnoty netto aktiv Podfondu se stanoví jako 2o/o z prostého
aritmetického průměru netto hodnot aktiv Podfondu k poslednímu dni kaŽdého kalendářního
čtvrtletí běŽného roku. Do stavu netto aktiv Podfondu nebudou zahrnovány jednotlivé dílčí úhrady
odměn za obhospodařování uhrazené za příslušné účetní období a úhrady daně z příjmu
právnických osob (záloh).

Úplata se obhospodařovateli vyplácí čtvrtletně.
odměna administrátora viz odst. 8.3. Statutu

odměna depozitáře viz odst. 8.4. Statutu

Výkonnostní poplatek

Výkonnostní úplata obhospodařovateli za obhospodařování Podfondu (tzv. peďormance
fee) je stanovena jako úplata za Účetní období, nicméně vŽdy při stanovení aktuální
hodnoty investiční akcie v průběhu účetního období se stanovuje její odhad'

Výše výkonnostní úplaty bude činit 20 o/o zkladného celkového výsledku:
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. z rozdílu mezi hodnotou fondového kapitálu Podfondu na konci aktuálního
účetního období a hodnotou fondového kapitálu Podfondu na konci posledního
účetního období, na jehoŽ konci byla dosaŽena kladná výkonnostní úplata
(nebyla-li nikdy dosaŽena, vychází se pouze z hodnoty fondového kapitálu
Podfondu na konci aktuálního účetního období).

o dále sníŽeného o všechny vstupy investorů a zvýšeného o všechny výstupy
investorů a dividendy a obdobné platby od konce takového účetního období, na
jehoŽ konci byla naposledy dosaŽena kladná výkonnostní úplata (nebyla-li nikdy
dosaŽena, tak od počátku vzniku Podfondu) do okamŽiku, ke kterému je
výkonnostní odměna nebo její odhad kalkulován.

Výše výkonnostní úplaty Se počítá z hodnot před zaúčtováním nákladů na tuto
výkonnostní úplatu a daň z příjmů v aktuálním účetním období.

Úplata se obhospodařovateli vyplácí čtvrtletně.

Výše výkonnostní úplaty bude proto stanovena výpočtem dle následujícího vzorce:

PF = 20ý6 x rnaat{6N,llr _ JvÁFhgÍ - P _N _ DIIID;0I

přitom platí. Že
označení Vvsvětlivky
PF

Výkonnostní úplata stanovovaná na konci účetního období
nebo průběŽný odhad výkonnostní úplaty stanovovaný
v průběhu účetního období'

GNAV
Fondový kapitál v okamŽiku stanovení výkonnostní úplaty
na konci účetního období nebo jejího průběŽného odhadu
v průběhu účetního období bez zohlednění výkonnostní
úplaty nebo jejího odhadu a nákladu na daň z příjmů
v aktuálním účetním období.

NAVr"st
Fondový kapitál na konci posledního účetního, na jehoŽ
konci byla dosaŽena kladná hodnota výkonnostní úplaty
(není-li takové období, je hodnota nula).

P
Finanční objem všech vydaných investičních akcií, jejichŽ
den vydáni leží mezi koncem účetního období, kdy došlo ke
stanovení NAVtast (není-li takový okamŽik, tak od vzniku
Podfondu) a okamŽikem, ke kterému je výkonnostní úplata
PF nebo odhad výkonnostní úplaty PF kalkulován'

N
Finanční objem všech zpětně odkoupených investičních
akcií, jejichŽ den odkupu leŽi mezi koncem účetního
období, kdy došlo ke stanovení NAVrast (není-li takový
okamŽik, tak od vzniku Podfondu) a okamŽikem, ke
kterému ie výkonnostní úplata PF nebo odhad výkonnostní
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úplaty PF kalkulován
DIVID

Finančni objem vyplácených podílů na zisku a na výnosech
z hospodaření přiznaný Fondem na investiční akcie mezi
koncem účetního období, kdy došlo ke stanovení NAVrast
(není-li takový okamŽik, tak od vzniku Podfondu) a
okamŽikem, ke kterému je výkonnostní úplata PF nebo
odhad výkonnostní úplaty PF kalkulován' okamŽikem
přiznání se rozumí den, kdy dojde ke schválení návrhu
statutárního orgánu na rozdělenízisku valnou hromadou
Fondu.

Podfondu mohou dále vznikat další nák uvedené v čl. 11 statutu Fondu.

* Se skutečnou výší nákladů za předchozí účetní období se můŽe investor seznámit
v sídle administrátora Fondu'

lnvestor přímo Žádné poplatky ani náklady nenese, vyjma případného vstupního
nebo výstupního poplatku uvedeného výše. Vstupní i výstupní poplatek je příjmem
obhospodařovatele fondu, tj. Carduus Asset Management, investiční společnost
a.s. Veškeré další náklady a poplatky jsou hrazeny přímo z majetku Podfondu.
PřestoŽe poplatky a náklady Podfondu, slouŽí k zajištění správy jeho majetku,
mohou sniŽovat zhodnocení investovaných prostředků.

8.2. Ukazatel celkové nákladovosti

Ukazatel celkové nákladovosti Podfondu za předchozí Účetní období v procentním
vyjádření se rovná poměru celkových nákladů k průměrné měsícní hodnotě
fondového kapitálu Podfondu, přičemŽ celkovou výší nákladů se rozumí součet
nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů
ve výkazu o nákladech, výnosech a zisku nebo ztrát Podfondu podle zvláštního
právního předpisu, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními
instrumenty podle tohoto zvláštního právního předpisu.

8.3. Způsob určení a výše Úplaty administrátorovi Fondu za administraci Podfondu

Úplata administrátora Fondu za administraci Podfondu činí součet měsíční fixní
úplaty, která činí 70.500,_ Kč za kaŽdý započatý kalendářní měsíc a roční variabílní
úplaty, která činí 0,05 o/o p'". z hodnoty aktiv Podfondu přesahujících 400 mil. Kč.
Pro účely výpočtu roční variabilní úplaty dle předchozí věty se rozumí hodnotou
aktiv Podfondu průměrná hodnota aktiv Podfondu za příslušný kalendářní rok, která
je vypočtena na základě jednotlivých měsíčních hodnot aktiv Fondu v příslušném
kalendářním roce. Nárok na roční variabilní úplatu vzniká administrátorovi aŽ po
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skončení příslušného kalendářního roku'

V počátečním období, kdy Podfond nebude mít jiné investory neŽ vlastníky
zakladatelských akcií a kdy nebudou v Podfondu Žádná investiční aktiva, se úplata
administrátora Fondu sniŽuje o 50 %.

8.4. Způsob určení a výše úplaty depozitáře

Úplata depozitáře činí po dobu '12 měsíců od úpisu prvních investičních akcií
Podfondu 25.000,- Kč měsíčně.

Po uplynutí 12 měsíců od úpisu prvních investičních akcií Podfondu činí úplata
depozitáře 30.000,- Kč měsíčně stím, že po přesáhnutí 100 mil. Kč hodnoty aktiv
Podfondu je uvedená úplata depozitáře zvýšena o 5.000,- Kč měsíčně a o tuto
částku se dále zvyšuje při přesáhnutí hodnoty aktiv Podfondu o kaŽdých dalších 50
mil. Kč (tj. v případě hodnoty aktiv Podfondu v rozmezí nad 100 mil. Kčdo'l50 mil.
Kč včetně činí úplata depozitáře 35.000,- Kč měsíčně, v případě hodnoty aktiv
Podfondu v rozmezí nad 150 mil. Kč do 200 mil. Kč včetně činí úplata depozitáře
40.000,- Kč měsíčně atd.).

Nárok depozitáře na úplatu vzniká poprvé za kalendářní měsíc, Ve kterém došlo
k úpisu prvních investičních akcií Podfondu.

K úplatě depozitáře bude připočtena DPH v zákonné výši.

8.5. Způsob určení a výše úplaty osobě, která byla pověřena výkonem jednotlivé
činnosti

Úplata osoby, která byla pověřena činností, kterou zahrnuje obhospodařování nebo
administrace Podfondu, tj úplata odborného poradce je zahrnuta v úplatě
obhospodařovatele Fond u.

V Praze dne 1 .7.2020

lng il Šťáva
pověřený zmocněnec

obchodní společnosti CARDUUS Asset
Management, investiční společnost, a.s.

jako statutárního ředitele
CARDUUS Fund Management, investiční

fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
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