Statut

Podfond CARDUUS Opportunity

Fond kvalifikovaných investorů

Učinný od
Poř. čísloznění od vzniku Podfondu

01. 04. 2022
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CARDUUS Fund Management, investičnífond s proměnným základním kapitálem,
a.s., lČo: 04339746, se sídlem náměstí 14. října 642t17, Smíchov, 'l50 0O 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 investičníchfondech, ve znění pozdějšíchprávních předpisů (dále jen
''Zákon'') tento

Statut
podfondu investičníhofondu s proměnným základním kapitálem:

1. PŘEHLED xtÍčovÝcnÚoafi
Název Podfondu
Den vzniku Podfondu
Doba, na kterou je Podfond
vvtvořen
Udai o začlenění Podfondu

lnvestičnÍ horizont
Vstupní investice
Minimální vstupní investice
v případě kumulace dle $ 272
odst. 1 písm' h) Zákona
Cetnost stanovení aktuální
hodnotv investičníakcie
Lhůta pro stanovení aktuální
hodnoty investičníakcie
LhŮta pro vyhlášení aktuální

hodnotv investičnÍakcie
Uvodní upisovací období
M Ín i m ál n í h od nota jed notl

ivého
odkupu investičníakcie
LhŮta pro vypořádání žádosti o
odkup investičníchakcií
období bez možnosti odkupu
investičníakcie
Druh
Forma
Aqregace do hromadné listinv
RŮzné třídv
Měna

Podfond CARDUUS Opportunitv
22' 9.2015, tj. dnem zápisu Podfondu do seznamu CNB
podle s 597 Zákona
na dobu neurčitou
fond kvalifikovaných investorů

5 let
uvedena ve Statutu Fondu
'l00.000,-- Kč
nejméně jednu za kalendářní čtvrtletí

zpětně k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí(Den
ocenění), zpravidla do tří měsícůnásledujících po
skončenípříslušnéhočtvrtletí
zpravidla do 5 pracovních dnů od stanoveníaktuální
hodnotv investičníakcie Podfondu
v prvních 3 měsících ode dne zahdjení vydávání
investičníchakcií Podfondu se investičníakciePodfondu
vvdává za částku 1.000'- Kč
100.000'- Kč
do 12 měsícůode dne předloŽeníŽádosti o odkoupení
investičníchakcií
ne

akcie se zvláštními
nvestičníakcie Podfondu
listinný cenný papír na iméno akcionáře
ano
ne

CZK
2

tedná se o kusové akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty

Jmenovitá hodnota

max. 3 %
u Žádostí o odkoupení

Výstupn í popl atek (srážka)

investičníchakcií Podfondu
doručených do 5let ode
dne, kdy Žáda1icí akcionář
plně splatil upsané
investičníakcie Podfondu,
o ieiichŽ odkup Žádá
u Žádostí o odkoupení
investičníchakcií Podfondu
doručených po 5 letech
ode dne, kdy Žádající
akcionář plně splatil
upsané investičníakcie
Podfondu, o jejichŽ odkup
Žádá

VÝkonnostní poplatek

2' zÁxtaouÍ Úour

10

0

o/o

o/o

NA%

o

PoDFoNDIl tNvEsTtcNÍHo FaNDU s PRaMMĚNÝM

zÁxteoruÍn KAPrTÁLEM

2.1.

Úaa1e o osobě

Podfond CARDUUs opportunity (dále jen ,,Podfond")
Podfond je v souladu s ust. s 165 odst' 1 Zákona účetněa majetkově oddělená část
jmění CARDUUS Fund Management, investičnífond s proměnným základním
kapitálem, a.s., lCo: 04339746, se sídlem 14.řl1na642117, 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. Historické údaje o Podfondu
Historické údaje lze nalézt na internetové adrese https://carduus.cz/fondy/list

2.3. Použitístatutu Fondu na Podfondu
Nestanoví-li tento Statut jinak, nebo nevyplývá-li z tohoto Statutu, statutu Fondu,
stanov Fondu či obecně závazných právních předpisů něco jiného, pouŽijí se
příslušná ustanovení statutu Fondu i na Podfond a jeho investory, tj. investory
Podfondu. Tento Statut Podfondu tvoří se statutem Fondu vzájemně se doplňující
celek. V případě rozporu mezi ustanovením statutu Fondu a tohoto Statutu
Podfondu má přednost úprava obsaŽená v tomto Statutu Podfondu.
lnvestorům do Podfondu je spolu s tímto Statutem předkládán i statut Fondu.
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3. Úoat o ceultÝcu papÍnecH PaDFaNDU
3.1. Druh
Akcie se zvláštními právy (investičníakcie Podfondu)

3.2. Přijetí k obchodování nebo registrace na evropském regulovaném trhu nebo přijetí
k obchodování v

Mos

lnvestičníakcie 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 investičnímakciÍm 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
zmocněnce vlastníka akcií je navíc třeba předloŽit plnou moc s úředně ověřeným
podpisem zmocnitele (včetně ověření učiněnéhoadvokátem) - vlastníka akcií.
Výpis ze seznamu akcionářů poskytne nazákladě písemnéŽádosti akcionáře Fond.

3.4. lnformační povinnost nabyvatele investičníakcie Podfondu
V případě přechodu vlastnického práva k investičnímakciím Podfondu je jeho
nabyvatel povinen bez zbyilečného odkladu informovat lnvestičníspolečnost a
administrátora o předmětné změně vlastníka.

K účinnostipřevodu investiční akcie vůči!nvestičníspolečnosti a administrátorovi se
vyŽaduje oznámení změny akcionáře administrátorovi a předloŽení investičníakcie
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 investičnímiakciemi Podfondu

Podfond je účetněa majetkově oddělená část jmění Fondu vytvořená v souladu se
stanovami Fondu.
osoba, která upsala investičníakcie Podfondu je oprávněna vykonávat akcionářská
práva v rozsahu upsaných akcií od okamŽiku, kdy byly účinněupsány'

lnvestoři do Podfondu se podílejína majetku Podfondu v poměru počtu jimi
vlastněných investičníchakcií Podfondu.
S investičnímiakciemi Podfondu jsou spojena zejm' následující práva:
a) na její odkoupení na Žádost jejího vlastníka na účetPodfondu;
b) na podíl na zisku z hospodaření Podfondu;

c) na likvidačnízůstatek při zániku Podfondu s likvidací;
d) na bezplatné poskytnutí statutu Fondu
Fondu, pokud o ně investor poŽádá.
4

a Podfondu, výročnícha dalšíchzpráv

S investičnímiakciemi není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li stanovy jinak.
Dokumenty uvedené v písmenu d) se uveřejňují na internetových stránkách
Podfondu, kaŽdému investorovi, resp. upisovateli jsou k dispozici v souladu
s ustanovením odstavce 12.3. statutu Fondu.

Shora uvedeným přehledem nejsou dotčena případná dalšípráva z obecně

záv azný ch právn ích p řed pisů.

3.6'

Popis postupu při Úpisu investičnÍch akcií Podfondu

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

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

3.8. Vydávání investičníchakcií Podfondu
lnvestičníakcie Podfondu jsou vydávány a odkupovány (případně je jejich vydávání
a odkupování pozastaveno) vsouladu a za podmínek uvedenýchv ust. $ 130 aŽ $
140Zákona ve spojení s ust. s 163 odst.2 až4Zákona.
lnvestičníakcie Podfondu jsou vydávány v Českérepublice. 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 orgánem. Pro udrŽení stability Podfondu a své důvěryhodnosti si
lnvestiční společnost vyhrazuje právo rozhodnout, které Žádosti zájemců o nabytí
lnvestičníchakcií akceptuje.
Vyjma níŽe uvedeného období po zahájení vydáváníjsou investičníakcie Podfondu

jsou vydávány za aktuální hodnotu investičníakcie Podfondu vyhlášenou vŽdy
zpětně pro období, v němŽ se nacházi rozhodný den, kteým je den připsání
finančních prostředků poukázaných investorem na účetPodfondu vedený u
depozitáře Fondu, nebo den vnesení nepeněŽitého vkladu investorem do Podfondu.
lnvestičníakcie Podfondu nelze vydat, dokud nebudou finančníprostředky připsány
na uvedený bankovní účetPodfondu, nebo dokud nebude nepeněŽitý vklad Vnesen
do Podfondu.

Počet investičníchakcií Podfondu vydaných investorovi odpovídá podílu částky
připsané na základě platby či hodnoty, na kterou byl oceněn nepeněŽitý vklad
investora a aktuální hodnoty investičníakcie Podfondu (zvýšenéo případnou

přiráŽku dle statutu), platné pro rozhodný den' Takto vypočtený počet investičních
akcií se zaokrouhluje na celá číslasměrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou
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částkou či hodnotou nepeněŽitého vkladu a částkou odpovídajícíhodnotě vydaných
investičníchakcií je příjmem Podfondu.
Aktuální hodnota investičníakcie se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa dolů.

lnvestičníakcie je investorovi vydána zpravidla do deseti pracovních dnů od
vyhlášení aktuálni hodnoty investi8ních akcií Podfondu pro období, v němŽ došlo k
piipsání peněŽních prostředků investora na účetPodfondu u depozitáře Fondu,
nebo v němŽ došlo k vnesení nepeněŽitého vkladu investora do Podfondu, a je
předána investorovi v sídle Fondu.
3.8.1. Zahájení vydávání investičníchakcií
V úvodnímupisovacím období, uvedeném v čl. 1 tohoto Statutu se
investičníakcie Podfondu vydává za částku uvedenou v čl. 1 tohoto Statutu.

3.g.

Některá pravidla pro případ účastiPodfondu na přeměně

Výměnný poměr se v případě účastiPodfondu na přeměně dle zvláštního právního
předpisu stanoví ke dni' předcházejícímu den, k němuŽ nastanou právní účinky
vychází
premeny'
V případě
, Že je Podfond při přeměně nástupnickou společností,
'stanoveni
projektu
přislušném
výměnného poměru uvedeného v
pro účeiy
přeměny póoitu hodnoty víastníhokapitálu nebo jeho části společnosti zúčastněné
' přecházqi& na Podfond a fondového kapitálu Podfondu, a to bez
na přeňěně
zahrnutí účetnícha majetkových dopadů přeměny.

i"

3.1O.

odkupování investičníchakcií Podfondu
odkupování investičníchakcií probíhá na základě Žádosti o odkoupení investičních
akcií, kterou investor předkládá Fondu.
Fond odkupuje investičníakcie Podfondu za aktuální hodnotu investičníakcie
Podfondu vyhiášenou zpětně pro období, v němŽ obdrŽel Žádost investora o odkup.
3.1o.1 . Minimátní hodnota jednotlivého odkupu investičníakcie
Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičníchakcií Podfondu je
uvedena v čl' 1 Statutu. Minimální hodnota jednotlivého odkupu neplatí
v případech, kdy má dojít k odkupu všech zbýva1icich investičníchakcií
jednoho investora.

3.10'2' Vypořádání žádosti o odkup
odkup v Žádosti investora uvedených investičníakcií Podfondu, tj. výplata
části majetku Podfondu odpovídajícíhodnotě odkoupených investičních
akcií Poáfondu, bude administrátorem zajištěn ve lhůtě uvedené v čl. 1
Statutu, běŽícÍ ode dne, kdy investor předloŽil Fondu nebo administrátorovi
Žádost o odkoupení investíenicn akcií, a to bezhotovostním převodem na
účetinvestora uvedený ve smlouvě o úpisu, vydání a zpětném odkupu
investičníchakcií. odkup dle předchozí věty přitom bude probíhat v co
nejkratší moŽné lhůtě, a to s ohledem na aktuální finančnía majetkovou
situaci Podfondu, jakoŽ i s ohledem na aktuální trŽní situaci, kdyŽ lhůta
uvedená v předclrozí větě je lhůtou nqzazšípro zajištěníodkupu
investičníchakcií Podfondu. lnvestor je v rámci odkupu investičníchakcií
Podfondu povinen tyto investičníakcie Podfondu předat Fondu' Vyplacená
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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 likvidačnÍzůstatek Podfondu

vypořádání v souladu s příslušnými právními předpisy.

či na jiný

způsob

3.11. Pozastavení vydávání a odkupování investičníchakcií Podfondu

obhospodařovatel můŽe pozastavit vydávání a odkupování investičníchakcií
Podfondu, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných
zé4mŮ investorů' jako např' při prudkém pohybu hodnoty aktiv tvořících podstatnou
část majetku Podfondu, nebo na dobu nezbýně nutnou téŽ z provozních důvodů,
zejm. ve vztahu k činnostem souvisejícím s účetnízávěrkou. Lhůta pro pozastavení
vydávání nebo odkupování investičníchakcií Podfondu nesmí být delšíneŽ2 roky'
o pozastavení vydávání a odkupování investičníchakcií Podfondu rozhoduje
obhospodařovatel. Pozastavení odkupování investičních akcií se vztahuje i na
investičníakcie 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, nerozhodne-li obhospodařovatel jinak.

4.

INVESTICNI STRATEGE

A INVESTORI

4.1. lnvestičnícíl a investičnÍstrategie
lnvestičnímcílem Podfondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní
výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic do
účastína právnických osobách a dalšíchaktiv. V této souvislosti nejsou třetími
osobami poskytovány žádnézáruky za účelemochrany investorů'

4.2. Druhy věcÍ, které mohou byt nabyty do jmění Podfondu
4.2.1. Akcie, obchodní podíly, resp. jiné formy účastina obchodních
spo/ečnostech, které vlastn

í:

a) akcie,

obchodní podíly, resp. jiné formy účastina obchodních

b) akcie,

obchodní podíly, resp' jiné formy účastina nemovitostních

společnostech dle odstavce 4.2'2.Statutu

společnostech (společnostech vlastnících nemovité věci);

Tyto společnosti mohou mít také charakter dočasných účelových
společnostízřizovaných za účelemmoŽnosti získáníbankovního nebo
mimobankovního financování a diverzifikace rizik'
Podfond, resp. Fond, má moŽnost uskutečnit:

a) proces

přeměny, v níŽ budou Fond
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a

společnost zúčastněnými

společnostmi a Fond bude při přeměně jednat na účetPodfondu, a to
v souladu s příslušnými zvláštními právními předpisy;

b)

převzetí jmění společnosti, kdy účastFondu, resp. Podfondu, můŽe
přesahovat 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Za

Že

v majetku Podfondu bude účastv takovéto
,,společnosti" představující alespoň 90% podíl na základním kapitálu,
pak na základé rozhodnutí valné hromady Fondu můŽe dojít k jejímu
zrušení a k převodu jmění do majetku Podfondu.

předpokladu,

4.2.2.

Akcie, obchodní podíty, resp'

jiné formy účastina

obchodních

společnostech zaměřujících se zejména na:

a)

výrobu elektrické energie či tepla zejména z obnovitelných zdrojŮ, či za
pomoci kogenerace (společná výroba elektrické energie a tepla) apod';

b)

poskytování zápůjčekfyzickým a právnickým osobám;

c)

d)
e)

0

g)
h)

i)
j)

k)

l)

správu nemovitostí a poskytování souvisejících sluŽeb;
provádění stavební činnosti;
provozování realitní činnosti.
strojírenskou výrobu pro potravinářství, chemický průmysl, energetiku a
automobilový průmysl
strojírenskou výrobu pro těŽký průmysl, zpracovatelský průmysl a jiné
výrobu měřící, regulačnía automatizainí techniky
výrobu optických a elektronických přístrojůa jejich součástí
výrobu zdravotnických pomůcek

poskytování sluŽeb ve zdravotnictví
výrobu a distribuci potravin

m) restauračnía stravovací sluŽby

n)
o)
p)

q)

výrobu a distribuci léčiv
výrobu a distribuci spotřebního zboŽí

finančnísluŽby
informačnítechnologie

Pořizovány budou především akcie, obchodní podíly resp. jiné formy účastí
v takových společnostech, kde lze v budoucnosti očekávat nadprůměrné
zhodnocení investice.
Při investování do akcií, obchodních podílůresp. jiných forem účastí
v obchodních společnostech bude Podfond zohledňovat zejména jejich
ekonomickou výhodnost, při současnémrespektování pravidel obezřetnosti
a pravidel pro omezování rizik kolektivního investování.
4.2.3

Vklady v bankách nebo zahraničnÍchbankách.

4.2.4

Dluhopisy, resp. obdobné cenné papíry představující právo na splacení
8

dlužnéčástky, vydávané státy nebo obchodními společnostmi.

Tuzemské akcie, tj vydané emitentem se sÍdlem umístěným na území
Českérepubtiky bez ohtedu na skutečnost, zda tyto byly přijaty k
obchodování na regulovaném trhu s rnvesťičníminástroji se síd/em V
členskémstátě Evropské unie, resp. k takovému obchodování přijaty

4.2.5

nebyly.

Zahraničníakcie, tj. vydané emitentem se sídlem umístěným mimo území
Českérepubtiky bez ohtedu na skutečnost, zda tyto byly přijaty k
obchodování na regulovaném trhu s investičními nástroji se sídlem V
členskémstátě Evropské unie, resp' k takovému obchodování přijaty

4.2.6

nebyly.
4.2.7

'

Cenné papíry investičníchfondů

4.2'8.

Nástroje peněŽního trhu

4.2.9

Pohledávky
Nabývání a postupování pohledávek za úplatu je moŽné za předpokladu, Že
tyto budou pro Podfond ekonomicky výhodné, tj jejichŽ dlouhodobá
výnosnost bude přesahovat náklady na jejich pořízení. Pohledávky budou
zpravidla nabývány za cenu niŽší,neŽ činíjejich jmenovitá hodnota, a to
přiměřeně k riziku jejich vymoŽení. Podfond můŽe nabývat do svého
majetku pohledávky nejen po splatnosti, ale i před splatností, a to bez
ohledu na skutečnost, zda sídlo (resp. bydliště) dluŽníka je umístěno
v Českérepublice, či v zahraničí'Podfond můŽe své existujícíi 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.

4'2.10. Poskytování ÚvěrŮ a zápůjček
Poskytování úvěrůa zápt4ček je moŽné za předpokladu, Že týo budou pro
Podfond ekonomicky výhodné. zápťljč:ky, resp. úvěry mohou být zásadně
poskytovány toliko při dodrŽení pravidel stanovených tímto Statutem.

4'2.11' Majetek nabytý při uskutečňováníprocesu přeměny obchodních společností
Fond má moŽnost uskutečnit přeměnu dle odstavce 4'2'1. podle zvláštního
právního předpisu, při níŽ bude Fond společnostízúčastněnouna této
přeměně a Fond bude při této přeměně jednat na účetPodfondu.

4.2'12. Finančníderiváty jako

jsou např. futures, opce, swapy.

4'3. lnvestičnílimity
Podfond jetzv. základním investičnímfondem dle $ 17b zákona č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů, kteý investuje více neŽ 90 o/o
hodnoty svého majetku do:
9

investičníchcenných papírů,
cenných papírůúydaných investičnímfondem nebo zahraničníminvestičním
fondem,
c) účastív kapitálových obchodních společnostech,
d) nástrojů peněŽního trhu,
e) finančníchderivátů podle zákona upravujícíhoinvestičníspolečnosti a investiční

a)
b)

fondy,

práv vyplývajicích ze zápisu věci uvedených v bodech a) aŽ e) v evidenci a
lmoŽňliiói.ň oprávněnému přímo nebo nepřímo nakládat s touto hodnotou
alespoň obdobným způsobem jako oprávněný drŽitel,
g) pohledávek na výplatu peněŽních prostředků z účtu,
ňl úvěrůa zápŮjček poskytnutých investičním fondem'
Podfond dodrŽuje při své činnosti limity stanovené obecně závaznými právními
předpisy a investiční a dalšílimity definované Statutem'

0'

Majetkem Podfondu'se rozumí aktiva Podfondu.

4'3'1.

Limit pro minimálnÍ výši likvidního majetku dle odst' 4.3.8. Statutu

i.
ii.

iii'

Výše limitu: 3 %, pokud hodnota majetku přesáhne 16,6 mil. Kč, potom
min. 500'000'- Kč
Výpočet: likvidní majetek/majetek Podfondu
Výjimka z plnění limitu: žádná

4.3'2. Limit pro maximální výši tikvidního majetku dle odst. 4.3.8. Statutu

i.

Výše limitu: max. 50 % hodnoty majetku Podfondu (v

ii.

dlouhou dobu)
Výpočet: likvidní majetelďmajetek Podfondu
výjimt<a z plnění limitu: 36 měsícůod vzniku Podfondu

iii.

ojedinělých
případech, typicky po upsání vysokého počtu investičníchakcií nebo po
prodeji význámnéno aktiva z majetku Podfondu, můŽe podíl likvidního
majetku dosahovat vyššíchhodnot, a to však pouze po nezbytně

4.3.3. Limit pro zajištěnízávazků třetích osob dle odst' 4-10. Statutu
t.

Výše limitu: max. 50 % hodnoty majetku Podfondu

Výpočet : h od n ota zaj iště nýc h záv azktl
iii. Výjimka z plnění limitu: Žádná
ii.

/m aj

etek Podfo

nd u

4.3'4. Limit pro prodej věcí, které nemá Podfond ve svém majetku dle odst. 4'12.
Statutu

i'

Výše limitu:

- max. 30 % hodnoty majetku
-

Podfondu

investiÓních nástrojů nepřesahují-li závazky z těchto smluv
v případě
'vziahujících
se k cenným pápírům nebo zaknihovaným cenným papírům
jednohb druhu vydaných jedním emitentem 50 % hodnoty majetku
l0

Podfondu
- v případě komodit pak nepřesahují-li závazky z těchto smluv vztahujících se
k jedné komoditě 35 % hodnoty majetku Podfondu
Pro potřeby výpočtu výše uvedených limitů se vŽdy zohlední
a)

věc, která není V majetku Podfondu,

a

Pod fond nebo

jeho
obhospodařovatel můŽe pomocí svého vlivu v právnické osobě nebo
v zařízení nemajícím právní osobnost ovlivnit to, zda tato věc bude
nabyta do majetku této právnické osoby nebo majetku v tomto
zařízení anebo zcizena z majetku této právnické osoby nebo majetku
v tomto zařízení, a

a

komoditního derivátu
b) podkladové aktivum finančníhoderivátu
sjednaného na účetPodfondu, ledaŽe tímto podkladovým aktivem je
finančníindex nebo kvantitativně vyjádřený finančníukazatel.

ii.
iii.

Výpočet: hodnota prodaných věcí, kteý nemá Podfond Ve svém

majetku/majetek Podfondu
Výjimka z plnění limitu: žádná

4.3.5. Limit pro max' výši přijatých ÚvěrŮ a zápŮjček dle odst. 4'8. Statutu

Výše limitu: max. 75 % hodnoty nemovitostí ve vlastnictví Podfondu
(bez ohledu na počet věřitelů)

Výpočet: hodnota přijatých úvěrůa zápůjčelďhodnota nemovitostí v

majetku Podfondu
Výjimka z plnění limitu: žádná

4.3.6. Limit pro max. výši poskytnutých úvěru, zápŮjčky, daru a zajištění, resp
Úhrady dluhu nesouvisející s obhospodařovánÍm dle odst' 4'9. Statutu

i. Výše limitu: max.75 % hodnoty majetku Podfondu (bez ohledu na počet
dluŽníků)
ii. Výpočet: hodnota přijatých úvěrůa zápůjčelďhodnota majetku Podfondu
iii. Výjimka z plnění limitu: Žádná
4.3.7 . Limit pro max. celkovou expozici Podfondu dle odst. 4.18. Statutu

i.
ii.
iii.

Výše limitu: max. 100 % hodnoty fondového kapitálu Podfondu
Výpočet: dle odst. 4.19. Statutu.
Výjimka z plnění limitu: Žádná

4'3.8. Limit pro max. výši investice do (a) účastiv téžeprávnické osobě s tím, že
nerozhoduje, zda je účastpředstavována cenným papírem nebo
zaknihovaným cenným papírem, (b) dluhopisú a nástrojů peněžníhotrhu
vydaných týmž emitentem, (c) cenných papírŮ nebo zaknihovaných cenných
papírůjednoho druhu vydaných týmž emitentem, na které se nevztahuje
písmeno a) nebo b), (d) pohledávek za týmž dlužníkem, (e) jedné komodity,
(f) jedné hromadné věci, (g) jedné věci, na niŽ se nevztahují písmena a) až f),

ll

přičemžnejde o nemovitost

Výše limitu: max. 50 % hodnoty majetku Podfondu

l.

Výp očet : h od n ota zaj iště ných záv azkŮ/m ajetek Podfo nd u
Výjimka z plnění limitu: Žádná

ii.

iii

4.3.9' Likvidní majetek
Podíl likvidního majetku (peněŽní hotovosti včetně peněŽních prostředků na
bankovních účtech)bude zpravidla niŽšíneŽ 50 o/o. Pouze v ojedinělých

případech, typicky po upsání vysokého počtu akcií Podfondu, nebo po prodeji
významného aktiva z majetku Podfondu můŽe podíl likvidního majetku dosahovat
vyššíchhodnot a to aŽ po období jednoho roku. Toto omezení neplatí v prvních
třech (3) letech existence Podfondu, kdy hodnota likvidního majetku můŽe hranici
50 % přesáhnout. Minimální podíl likvidního majetku Podfondu na celkovém
majetku Podfondu je 3 o/o, resp. minimálně 500.000,- Kč, jakmile přesáhne
hodnota majetku Podfondu 16,6 mil. Kč. Likvidní část majetku Podfondu investuje
Podfond krátkodobě zejména do:
- vkladů, se kteými je moŽno volně nakládat nebo termínovaných vkladů se
lhůtou splatnosti nejdéle jeden rok, pokud se jedná o vklady u bank, poboček
zahraničníchbank nebo zahraničníchbank, jeŽ dodrŽuji p ravidla obezřetnosti
podle práva Evropských společenství nebo pravidla, která Česká národní banka
povaŽuje za rovnocenná;

-

cenných papírůvydaných fondy kolektivního investování;
státních pokladničníchpoukázek a obdobných zahraničních cenných papírů;
dluhopisů nebo obdobných zahraničních cenných papírů,které:

.

by|y přijaty k obchodování nebo se s nimi obchoduje na regulovaném trhu;

o jsou obchodovány na regulovaném trhu v jiném členskémstátě Evropské

.

-

unie;
by|y přijaty k obchodování na regulovaném trhu ve státě, jenŽ není členským

státem Evropské unie, nebo se s nimi obchoduje na regulovaném trhu se
sídlem ve státě, kteý není členským státem Evropské unie, jestliŽe tyto trhy
jsou uvedeny V Seznamu zahraničních regulovaných trhů Ceské národní
banky a mají zbytkovou dobu splatnosti nejdéle tři roky;

poukázek Českénárodní banky a obdobných zahraničních cenných papírů,

přičemŽ i u těchto investic musejí být dodrŽeny investičnílimity stanovené obecně
závaznými právními předpisy pro provádění investic fondů kvalifikovaných
investorů do jednotlivých druhů aktiv.

4.4' Podrobná

pravidla pro nakládání s majetkem Podfondu

obhospodařovatel činípři obhospodařování majetku Podfondu zejména následující
kroky:

4'4'1'

pořizování aktiv do majetku Podfondu;

4.4.2' pořizování akcií, obchodních podílů,resp. jiných forem účastína
t2

společnostech a následné přebírání jejich jmění do rozvahy Podfondu, resp
uskutečněníprocesu přeměny;

4.4.3.

prodej aktiv z majetku Podfondu.

4.5. Benchmark

& index

Podfond nezamýšlísledovat jakýkoli index či benchmark.
Podfond nekopíruje Žádný index.

4.6. Podrobnější informace o koncentraci způsobu investování _ odvěfuí, stát, region,
resp. určitý druh aktiv

Většina investic Podfondu bude realizována v Českéa Slovenské republice,
případně v EU imimo EU.

Vzhledem ke koncentraci investičnípolitiky tak, jak je Vymezena výše, můŽe takové
investování přinášet zvýšenériziko, 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 (vizte čl. 8.
statutu Fondu a čl. 5 statutu Podfondu).

4.7' Zajištění & záruky investice
lnvestice, jakákoli její část ani jakýkoli výnos
resp. jakkoli zaručeny.

z investice nejsou jakkoliv

zajištěny,

4.8. Možnosti a limity vyuŽití přijatého úvěru, nebo zápůjčkynebo daru
Na účetPodfondu mohou by| uzavírány smlouvy o přijetí úvěru nebo zápůjčky.
Podfond můŽe rovněŽ přijímat dary, které mají povahu věcí, do kteých Podfond
investuje, či případně věcí, které věci, do nichŽ Podfond investuje, zhodnotí.

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

4'9. MoŽnosti a

limity k poskytnutÍ úvěru, zápŮjčky, daru a zajištění, resp. Úhrady dluhu
nesouvi sej ící s o b hospod a řován ím

Na účetPodfondu mohou být poskytovány záp$čky nebo úvěry jakékoli fyzické či
právnické osobě za podmínek obvyklých v běŽném obchodním styku. Na účet
Podfondu se neposkytují dary třetím osobám.
Pokud je úvěr nebo zápůjčkaposkytována obchodním společnostem, jejichŽ podíly
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rozsahu umoŽňujícím jejich ovládáni jsou v majetku Podfo1dg, nemusí Podfond
poŽadovat po této ji' ouiaoané obchodní společnosti zajištěnítakového úvěru nebo
zápůjčkypiaue s óhledem na existenci vzájemného vztahu ovládající a ovládané
o'boý umoŽňujícíPodfondu výkon rozhodujícího vlivu na řízenídotčenéobchodní
společnosti a její kontrolu.
Poskytování úvěrůnebo zápůjčekjiným subjektům je moŽné pouze s odpovídajicím
zajištěnímzaručujícímřádné splacení zápůjčky.
Zajištěnílze poskytnout a úhradu dluhu nesouvisejícís obhospodařováním
Podfondu lze piovési pouze za podmínek uvedených v odstavci 4.10. Statutu.

V

k úhradě
4.10. Pravidta pro použitímajetku Podfondu k zajištěnízávazku třetí osoby nebo
dluhu, kteý nesouvisí s činnostíPodfondu

Majetek Podfondu můŽe být vyuŽit k zajištěni závazku třetí osoby toIiko při
zachování celkové ekonomióte ú1irroonosti takové operace pro Podfond. Na účet
Podfondu nesmí být uhrazen dluh, kteý nesouvisí s činnostíPodfondu.
4.11' MoŽnosti prodeje věcí nenacházející se v majetku Podfondu

obhospodařovatel Podfondu je v rámci obhospodařování majetku Podfondu
oprávněn provádět prodeje takových věcí, které se v majetku Podfondu
nbnacházeji, a to v souladu š podmínkami uvedenými v odstavci 4.12' Statutu.

4.12.Pravidla pro prodej věcí na účetPodfondu, které Podfond nemá ve svém majetku,
nebo které má na čas přenechány
Provádění prodeje věcí na účetPodfondu, které Podfond nemá ve svém majetku,
lze pouze =á předpokladu, Že jejich provedení slouŽí k efektivnímu
obhospodařování majetku Podfondu.

4.13.Podmínky, za kteých lze aktivum vmajetku Podfondu zatíŽit věcným či uŽívacím
právem třetí osoby
Aktiva zatíŽená zástavním právem, věcným břemenem, resp' uŽívacímiprávy
třetích osob mohou být pořizovány do majetku Podfondu toliko při zachování
ekonomické výhodnosti'taŘové operáce pro Podfond (tedy např. je-li cena pořízení
jiŽ
odpovídajícíexistenci konkrétníhověcného práva apod.). Stejně- tak i v případě
stávajícílro aktiva v majetku Podfondu a jeho zatíŽeníprávy třetích osob. Práva
třetícň osob však mohou vznikat i ze zákona, rozhodnutím soudu či správního
orgánu.

Stejné podmínky obezřetnosti při pořizování aktiv do majetku Podfondu platí i pro
jsou předmě.tem
n"nyi nani podílůve společnostech' jejichŽ obchodní podíly či akcie
zásíavy nébo jiných práv třetích osob a pro nabývání podilů ve společnostech, v
jejichŽ majetrú še nácházejí nemovitosÍi zatíŽenézástavním právem nebo jiným
právem třetí osoby.
4.14' MoŽnost poskytnutí finančníhonástroje z majetku Podfondu

Podfond neposkytuje finančnínástroje v majetku Podfondu jako finančníkolaterál
nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu'
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4.15.Vymezení technik a nástrojů použÍvanýchk obhospodařování majetku Podfondu a
jejich limity
Při obhospodařování majetku Podfondu budou pouŽívány techniky a nástroje jako
jsou repo obchody a finančníderiváty.

Na účetPodfondu mohou být repo obchody prováděny v mezích přípustných
právními předpisy. Repo obchody smí být uskutečňovány k efektivnímu

obhospodařování majetku Podfondu pouze při splnění podmínek:

a)
b)

lze sjednání Repo obchodu řádně doloŽit,

c)

cenné papíry, které jsou předmětem Reverzního repa, odpovídají způsobu

protistranou je instituce, která podléhá dohledu a náleŽí k některé z kategorií
institucí schválenýcn ČNg a uvedených v seznamu ČNB a

investování a rizikovému profilu Podfondu.

PeněŽní prostředky získanéz Repo obchodů jsou investovány pouze do likvidních
aktiv, které se při obhospodařování majetku Podfondu následně nepouŽijí pro další
Repo obchod, a to tak, Že očekávaný výnos z investovaných peněŽních prostředků
přijatých v rámci Repo obchodu je vyššíneŽ náklad vynaloŽený na přijetí těchto
peněŽních prostředků. Při obhospodařování majetku Podfondu po dobu trvání
Reverzního repa, cenné papíry, které jsou jeho předmětem se:

dříve, neŽ protistrana vyuŽije svého práva na zpětnou koupi nebo
vrácení cenných papírů,případně dříve, neŽ uplyne termín pro zpětnou koupi

- neprodají

nebo vrácení,

- mohou svěřit pouze třetí osobě nezávislé na protistraně.

Při obhospodařování majetku Podfondu bude zajištěno, Že cenné papíry, které jsou
předmětem Reverzního repa, jsou Vysoce likvidní, a dále zajistí, Že hodnota
poskytnutých peněŽních prostředků v rámci Reverzního repa není vyššíneŽ reálná
hodnota předmětných cenných papírů'
4. 1 6.

Podrobnější označeníPodfondu

Podfond je fondem kvalifikovaných investorů a z pohledu rizika druhu aktiv, do
nichŽ investuje, není s takovým druhem aktiv spojeno Žádné obvykle uŽívané
označení.
4.

1

7. VyuŽití pákového

efektu

Podfond vyuŽivá při provádění investic pákový efekt v souladu s odstavcem 4.15
Statutu.

4'18' Pravidla pro výpočet celkové expozice Podfondu

Celková expozice Fondu vůčiriziku se vypočte v souladu se závazkovou metodou
Komise
přenesené
pravomoci
(EU)
v
č,.23112013'

jako součet absolutních hodnot všech pozic Ve smyslu nařizeni
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5. RIZIKOW PROFIL

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 akcií, obchodních podílůresp. jiných forem účastí
v obchodních společnostech
obchodní společnosti, na kteých má Fond, resp. příslušnéhopodfondu, účast,
mohou být dotčeny podnikatelským rizikem. V důsledku tohoto rizika můŽe dojít
k poklesu trŽní ceny podílu v obchodní společnosti či k úplnémuznehodnocení
(úpadku obchodní společnosti), resp. nemoŽnosti prodeje podílu v obchodní
společnosti' riziko právních vad
Hodnota majetku Fondu, resp. příslušnéhopodfondu, se můŽe sníŽit v důsledku
právních vad aktiv nabytých do majetku Fondu, resp. příslušnéhopodfondu, tedy
například v důsledku existence zástavního práva třetí osoby, věcného břemene,
nájemního vztahu, resp. předkupního práva.

b) riziko spojené s investicemi do pohledávek a zápůjček

lnvestice do pohledávek jsou zaloŽeny na odhadu průměrnévýnosnosti
nabývaných pohledávek vŽdy však posuzováno v určitémčasovéma
hodnotovém intervalu. Výnosnost konkrétnípohledávky proto nelze
individualizovat. Předpokladem průměrného výnosu je tak nejen vyšší
individuální výnosnost určitépohledávky, nýbrŽ současně i v jiných případech

výnosnost niŽší.

Pohledávky jsou zpravidla nabývány za cenu niŽší,neŽ činíjejich jmenovitá
hodnota, á to přiměřeně k riziku jejich vymoŽení. lnvestice do pohledávek a
zápůjčekje tak nezbytné vnimat současně i z pohledu dalšíchshora zmíněných
rizik,-a to zejména rizika právních vad (o existenci pohledávky či jejího zajištění
často probíňá Spor) a rizika vypořádání (na dluŽníka můŽe být prohlášen
úpadek).

c) riziko vyplývajícíz ingerence třetí osoby poskytujícíúvěr či zápůjčku
Bez ohledu na skutečnost, Že Fond, resp. příslušný podfond, postupuje v souladu
s pravidly pro přijímání Úvěrů a zápůjčekstanovených ve Statutu a statutu
piistusneno podfondu, nelze zcela vyloučit riziko nepřípustného zásahu této
osoby, resp. zásahu nepřiměřeného rozsahu či povahy do majetkové sféry
Fondu, resp. příslušnéhopodfondu, a to i za předpokladu, Že Fond, resp.
příslušný podfond, neporuší Žádné vzájemné smluvní či zákonné ujednání.
d) riziko koncentrace

Riziko spočíváV moŽnosti selhání investice při soustředění investovaných

prostředků v určitémdruhu průmyslovéhoodvětví, státu či regionu nebo určitém
druhu aktiv. Nízká diverzifikace portfolia Podfondu napříčrůznými odvětvími
můŽe přinášet výnosový potenciál v období růstu, ale stejně tak bude hodnota
cenných papírůvydávaných Podfondem zaměřeným na Úzce vymezené odvětví
t6

významně klesat v období recese či krize tohoto odvětví.
e) riziko repo operace (repo, revezní repo)

Riziko vyplývají z moŽného poklesu hodnoty podkladového nástroje (cenného
papíru) a s tím spojené následná potřeba dozajištění, jakoŽ i případná dalšírizika

související s protistranou konkrétní repo operace.

f)

riziko spojené s investicemi do finančníchderivátů

Za stanovených podmínek můŽe Podfond užÍvatfinančníchderivátů, coŽ jsou
investičnínástroje, jejichŽ hodnota závisí nebo je odvozená od hodnoty

podkladového aktiva, referenčnímíry nebo indexu. Podkladová aktiva, referenční
míry a indexy mohou zahrnovat zejména akcie, dluhopisy, úrokovémíry, měnové
kurzy, dluhopisové a akciové indexy.
S finančnímideriváty mohou být spojena také následujíci rizika:

o

Rizíko likvidity

-

v termínu vypořádání transakce nemusí být v Podfondu

dispozici dostatek likvidity v termínu vypořádání transakce.

k

o Riziko

.

spojené s protistranou Ve smyslu dodrŽení závazku vyplývajícíhoze
smluvené transakce.

Riziko pákového efektu - rizika spojená s někteými finančnímideriváty můŽe
zvyšovat tzv' pákový mechanismus, kdy malá počátečníinvestice otevírá
prostor pro značnéprocentní zisky a také prostor pro značnéprocentní ztráty.
Kurz investičníhonástroje zaloŽeného na pákovém mechanismu reaguje
zpravidla nadproporciálně na změny kurzu podkladového aktiva a nabízítak
po dobu své platnosti vysoké šance na realizaci zisku, současně však zvyšuje
i riziko ztráty. Nákup takovéhoto investičníhonástroje je tím rizikovější,čím
většípákový efekt obsahuje' Pákový efekt se zvětšuje obzvlášť u nástrojů s
velmi krátkou dobou zbývqici do splatnosti investičníhonástroje. V přístupu k
výše uvedeným transakcím s finančnímideriváty je obhospodařovatelem
uplatňován obezřetný přístup.

5.2.
a)

lnformace o dalšÍch rizicích:
Rizika týkajícíse udrŽitelnosti

Rizika týkajícíse udrŽitelnosti představují události nebo situace

V

environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v
případě, Že by nastala, mohla mít skutečný nebo moŽný významný nepříznivý
dopad na hodnotu investice.

V

současnédobě nejsou zohledňována rizika udrŽitelnosti coby samostatné
kategorie rizik, jelikoŽ předmětná rizika nejsou s ohledem na sloŽení portfolia
investičníhofondu a investičnístrategie relevantní, resp. jiŽ jsou obsaŽena v
jiných kategoriích rizik. V relevantních případech však mohou být rizika týkající
se udrŽitelnosti ze strany obhospodařovatele posuzována a výsledky posouzení
mohou být zohledňovány v rámci investičních rozhodnutí s ohledem na povahu
podkladových aktiv'
Podkladové investice tohoto finančníhoproduktu nezohledňují kritéria EU pro
environmentálně udrŽitelné hospodářské činnosti.
t7

6. HIsToRtcxÁ vÝxolvruosr
6.1. Grafické znázornění historické výkonnosti
Výpočet historické výkonnosti vychází z hodnoty fondového kapitálu Podfondu.
Úoa;e o historické výkonnosti Podfondu (sou-|i k dispozici) budou poskytnuty
všem akcionářům Fondu V elektronické podobě na internetové adrese
https ://card

u

us. czlfondv/l ist

7. zÁseov HosPoDAŘruÍ s MAJETKEM, lNFoRMAcE o PoDlLU NA zlsKu
7.1. Účetni období
Účetní období Podfondu je stanoveno od 1. ledna do 31' prosince kalendářního
roku.

7.2' Prisobnost ke schválení účetnízávěrky Podfondu
Schválení účetnízávérky Podfondu náleŽi do působnosti valné hromady Fondu.

7.3. Pravidla a lhŮty pro oceňování majetku a dluhů

7.3'1. oceňování majetku

a dluhu Podfondu

Majetek a dluhy Podfondu se oceňují reálnou hodnotou. Reálná hodnota
majetku a dluhů Podfondu je stanovována minimálně jedenkrát za
kalendářní čtvrtletí,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
souvisejíci právní předpisy.
V případě náhlé změny okolností ovlivňujícícenu investičníchaktiv v
majetku Podfondu (popř'dluhů Podfondu) provede administrátor Podfondu
mimořádné ocenění reflektujícíaktuální okolnosti. Na základě takového
mimořádného ocenění provede administrátor Podfondu rovněŽ mimořádné
stanovení aktuální hodnoty investičníchakcií.
7

'3.2. oceňování investičníchnástrojů v majetku

Podfondu

V případě dostupnosti aktuálních a relevantních kurzů investičníchnástrojů,
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.

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 použitízisku
Hospodářský výsledek Podfondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy
Podfondu a náklady na zajištěníčinnosti Podfondu'
l8

z

majetku

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

z

majetku Podfondu Se pouŽijí ke krytí nákladů, nestanoví-li obecně
závazné právní předpisy nebo tento Statut jinak. Pokud hospodaření Podfondu za
účetníobdobÍ skončíziskem, můŽe být tento zisk pouŽit (i) k výplatě podílu na zisku
nebo (ii) k investicím směřujícím ke zvýšeníhodnoty majetku Podfondu. Pokud
hospodaření Podfondu za účetníobdobí skončíztrátou, bude tato ztráta hrazena ze
zdrojů Podfondu. Ke krytí ztráty se přednostně pouŽije nerozdělený zisk z minulých
let. Nestačí-lityto prostředky Podfondu ke krytí ztráty, musí být ztráta V roce
následujícím po účetnímobdobí, Ve kterém ztráta vznikla, kryta sníŽením
kapitálového fondu, bylli zřízen.

Výnosy

7.5. lnformace o výplatě podílu na zisku
Případný zisk Podfondu můŽe být pouŽit k opětovným investicím směřujícím ke
zvýšeníhodnoty majetku Podfondu a Podfond tak nemusí vyplácet Žádný podíl na
zisku čívýnosech'
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 měsícůode dne, kdy bylo valnou hromadou Fondu
učiněno rozhodnutí o rozdělení zisku.
Podíl na zisku vyplácí Podfond na své náklady a nebezpečípouze bezhotovostním
převodem na účetinvestora 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 investičníakcií vydanou k Podfondu je spojeno právo na podíl na zisku jen
z hospodaření Podfondu, kteý valná hromada Fondu schválila k rozdělení.
8. lNFoRMAcE o PoPLATcÍcH A NÁKLADEaH PaDFaNDU
8.1. IJdaje o poptatcích Účtovaných investorům a nákladech hrazených z majetku
Podfondu

Vstupní poplatek (přiráŽka)
Výstupní poplatek (sráŽka)

U Žádostío odkoupení investičních
akcií Podfondu doručených do 5 let
ode dne, kdy Žádajícíakcionář plně
splatil upsané investičníakcie
Podfondu, o ieiichŽ odkup Žádá
U Žádostí o odkoupení investičních
akcií Podfondu doručených po 5
letech ode dne, kdy Žádaiící akcionář
t9

max.3%
10

O

o/o *

o/o

plně splatil upsané investičníakcie
odkup Žádá
Podfondu, o

2%

odměna

Ročníobhospodařovatelský poplatek se stanoví jako 2 % z prostého aritmetického
pr,''eru upiavených hodnot fondového kapitálu Podfondu k poslednímu dni
i<aŽdého kalendářního čtvrtletíběŽného roku. Do upravených hodnot fondového
kapitálu k posledním dnům příslušných kalendářních čtvrtletíběŽného roku se
ne)ahrnuje jiŽ v tomto roce do nákladů zaúčtovanýdohad na obhospodařovatelský
poplatek a daň z příjmu právnických osob.
Úplata se obhospodařovateli vyplácí čtvrtletně.

Podfondu mohou dále vznikat dalšín

uvedené V čl. 1 1 statutu F o ndu

platí pouze pro případ odkupu investičníchakcií Podfondu, u nichŽ rozhodný den
pio;ejibrr vydání 1viz et' 3.8' tohoto Statutu) nastal po 16. 9. 2018. V případě odkupu
inujsiienicň akcií Podfondu, u nichŽ rozhodný den pro jejich vydání nastal před 16.
g.2018, bude účtovánvýstupní poplatek (sráŽka) ve výši 0 %'
Se skutečnou výšínákladů za předchozí účetníobdobí se můŽe investor seznámit v
sídle administrátora Fondu.
Investor přímo Žádné poplatky ani náklady nenese, vyjma případného vstupního
nebo výsiupního poplaitu uve-deného výše. Vstupní i výstupní popl9-te| je př'tjmem
obhospodaiovateie iondu, tj. Carduus Asset Management, investičníspolečnost
a.s. Veškerédalšínáklady_a poplatky jsou hrazeny přímo z majetku Podfondu.
PřestoŽe poplatky a náklády Podfondrr, slouŽí k zajištěnísprávy jeho majetku,
mohou sniŽovat zhodnocení investovaných prostředků.

*

8.2

Způsob určenía výše úplaty administrátorovi Fondu za administraci Podfondu
Úplata administrátora Fond u za administraci Podfondu činí40.500,- (čtyřicet tisíc
pét set korun českých) Kč za kaŽdý započaý kalendářní měsíc.
Způsob určenía výše úplaty depozitáři za výkon činnosti depozitáře pro Podfond
Úplata depozitáře za výkon činnosti depozitáře pro Podfond -činív souladu
s'depozitářskou smlouvoú 4o.ooo,- Kč měsíčně.K úplatě bude připočtena DPH
v zákonné výši'
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8.3. Způsob určenÍa výše úplaty osobě, která byla pověřena výkonem jednotlivé
činnosti

Úplata osoby, která byla pověřena činností,kterou zahrnuje obhospodařování nebo
administrace Podfondu, je zahrnuta v úplatě obhospodařovatele Fondu.

V Praze dne L 4.2022

Mgr. P
Bod
pověřený zm
ec
obchodní společnosti CARDUUS Asset
Management, investičníspolečnost, a.s.
jako člena správní rady
OARDUUs Fund Management, investičnífond
s proměnným základním kapitálem, a.s.
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