
VEREJNA VYZVA K UPISU
lNVEsT!ČruÍcn nxcli

lC INVESTMENT FUND CZECHIA SICAV, a.s.,
lČo: ozt52906' se sídlem Václavské náměstí
B32l19, Nové Město' 110 00' Praha 1

zapsaná v obchodnÍm rejstříku Městského soudu
v Praze' oddíl B, vloŽka 23476
(dále jen ,,Fond")

tímto v souladu s ust. $ 163 odst. 1 zák' č.
24012013 Sb.' o investičních společnostech a
investičních fondech, Ve znění pozdějŠích
předpisů (dále jen ''ZlSlF') vyzývá kvalifikované
investory k úpisu investičních akcií vydávaných
k Podfondu, a to

hereby, in accordance with the provisions of
Section 163 (1), of Act No.24012013 Coll., On
lnvestment Companies and lnvestment Funds,
as amended (hereinafter referred to as "AlClF")
calls on qualified investors to subscribe for
investment shares of the Subfund, i.e.

!C lF - Financial Solutions subfund lC lF - Flnancial Solutions subfund

investičních akcií třídv P!A investment shares class PIA

obhospodařovatel a člen představenstva Fondu Fund Manager and member of the Board of the
Fund:

cARDUUs Asset Management, investiční
společnost, a.s., tČo: o4113721, se sídlem
náměstí 14.fíjna642117' Smíchov, 150 00 Praha
5, obchodní společnost zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. 2n.820649

cARDUUs Asset Management, investiční
společnost, a.s., company lD No.: 04'113721,
with its registered office at: náměstí 14' října
642117, Smíchov, 150 00 Prague 5, Czech
Republic, registered in the Commercial Register
maintained by the Municipal Court in Prague
under File No. B 20649

Administrátor: Administrator:
AMlSTA investičnÍ společnost, a.s., lCo:
27437558, se sídlem PobřeŽní 62013, 186 00
Praha 8' obchodní společnost zapsaná V

obchodnÍm rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze pod sp. zn. B 10626

AMlsTA investiční společnost, a.s', company lD
No: 27437558, with its registered office at:
PobřeŽní 62013, 186 00 Prague 8, Czech
Republic, registered in the Commercial Register
maintained by the Municipal Court in Prague
under File No. B 10626

Depozitář: Depozitory:
CYRRUS' a.s., lCo: 63907020, se sÍdlem Veveří
3163/1 11, Žabovřesky, 616 00 Brno, obchodní
spoleČnost zapsaná v obchodním rejstřÍku
vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B
3800

CYRRUS, a.s., company lD No: 63907020, with
ils registered office at: Veveří 31631111'
Zabovřesky' 616 00 Brno, Czech Republic,
registered in the Commercial Register
maintained by the County Court in Brno under
File No.B 3800

Upisované investiční akcie' lnvestment shares to be subscribed:

a

třÍda PlA
lSlN: C20008047776
zaknihované kusové akcie bez jmenovité
hodnoty na jméno investora
akcie bez hlasovacího práva

a

class PIA
lSlN: C20008047776
book-entered no par valued shares issued in
registered form
shares without votinq riqht

a



. investiční akcie můŽe upsat pouze
kvalifikovaný investor ve smyslu ust. $ 272
ZISIF;

o podrobné podmÍnky úpisu, vydávání a
zpětného odkupu investičnÍch akciÍ, jakoŽ i

podrobné informace o Fondu/Podfondu jsou
uvedeny ve statutu Fondu/Podfondu, ve
stanovách Fondu/Podfondu a Ve SdělenÍ
klÍčových informacÍ Fondu/Podfondu, které
jsou uveřejněny na internetových stránkách
obhospodařovatele www. card u us. cz;

. Vyjma Úvodního upisovacího období po
zahájení vydávání, uvedeného ve statutu
Fondu/Podfondu, jsou investiční akcie
vydávány za aktuální hodnotu investiční akcie
Fondu stanovenou dle statutu
Fondu/Podfondu;

o oá uzavření Smlouvy o Úpisu, vydání a
zpětném odkupu investičních akcií Fondu
nenÍ právní nárok, Fond není povinen se
zájemcem Smlouvu o úpisu, vydánÍ a
zpětném odkupu investičních akcií uzavřít, a
to i bez uvedení důvodu.

Conditions for the subscription:
o the investment shares shall be subscribed

only by the qualified investor in according sec
272 AICIF;

. detailed conditions for the subscription, issue
and repurchase of investment shares as well
as detailed information about the
Fund/subfund are set out in the
Fund's/Subfund's Statute, Fund's/Subfund's
Articles of Association and the Fund's/
Subfund's Key lnformation Document that are
available on the website of the Fund Manager
www.carduus.cz;

o except for the initial period of subscription
after the beginning of issuing shares stated in
the Fund's/Subfund's Statute, the investment
shares shall be issued for the current value of
the Fund's investment share calculated
according to the Fund's/Subfund's Statute;

o there is no legal claim to conclude a Contract
for subscription, issue and repurchase of
investment shares of the Fund; the Fund is
not obliged to conclude the Contract for
subscription, issue and repurchase of
investment shares with an interested person,
even without qivino anv reason.

LhŮta k úpisu Subscription period:
od 3. 10.2022 beqins on 3. 10.2022

V Praze dne 3. 10.2022 ln Praque on 3. 10.2022

Mgr
pověřený zmocněnec / empowered representative of
cARDUUs Asset Management, investiční společnost, a's.
jako člen představenstva Fondu / as a member of the Board of Directors of the Fund


