STATUT

CREDITAS fond SICAV, a.s.
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DEFINICE

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

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hv zdova 1734/2c,
140 00 Praha 4, I : 407 65 521, zapsaná v obchodním rejst íku
vedeném M stským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu
auditorských spole ností u Komory auditor
eské republiky pod
eviden ním íslem 021.
Bližší informace o spole nosti jsou dostupné na internetové stránce
www.pwc.com/cz.

cenný papír
NB

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

115 03, telefon:

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

CREDITAS fond SICAV, a.s.

Investi ní akcie

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

Investi ní spole nost

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

Na ízení vlády

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

Podfond

všechny podfondy vytvo ené v rámci Fondu. ásti v nované výhradn
jednotlivým Podfond m jsou upraveny v rámci dodatk , které tvo í
sou ást Statutu

Registrátor

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

Stanovy

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

Statut

tento statut (upravující informace o samotném Fondu), jehož sou ást
tvo í dodatky Podfond

a

Statut je dostupný, není-li uvedeno jinak, (i) v listinné podob v sídle
Registrátora, nebo (ii) v elektronické verzi na webových stránkách
Fondu.
Zakladatelské akcie

akcie, které upsali zakladatelé Fondu

Zákon o podnikání na
kapitálovém trhu

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

Zákon o investi ních
spole nostech a
investi ních fondech

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

Obchodní firma Fondu

CREDITAS fond SICAV, a.s.

Sídlo

Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

I

085 33 610

Datum vzniku

1. íjna 2019 (den zápisu do obchodního rejst íku)

Zápis do seznamu

NB

Fond je zapsán do seznamu investi ních fond
vedeného NB.

s právní osobností

Doba, na kterou byl Fond neur itá
založen
Druh Fondu

Fond je investi ním fondem s právní osobností, který má individuální
statutární orgán (p edstavenstvo), jímž je Investi ní spole nost, která
je oprávn ná obhospoda ovat Fond. Fond není samosprávným
fondem.
Fond je speciální fondem ve smyslu § 94 odst. 2 Zákona
o investi ních spole nostech a investi ních fondech, který nespl uje
požadavky sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/65/ES
o koordinaci právních a správních p edpis týkajících se subjekt
kolektivního investování do p evoditelných cenných papír , a není jako
standardní fond zapsaný v p íslušném seznamu vedeném NB. Fond
není ani ídícím ani pod ízeným fondem.

Historické údaje o
statusových v cech

Není relevantní (jedná se o nov vzniklý fond)

Výše zapisovaného
základního kapitálu

20.000,- K (byl v plné výši splacen)

Kontaktní informace

Místo, kde je v p ípad pot eby možné získat dodate né informace:
Banka CREDITAS a.s.
Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
V pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hod.
Tel: 800 888 009, email: info@creditas.cz
Internetové stránky Fondu www.creditasfond.cz

Seznam podfond

CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV

2

3

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBHOSPODA OVATELI

Obchodní firma
Obhospoda ovatele

Conseq Funds investi ní spole nost, a.s.

Sídlo

Rybná 682/14, Praha 1, PS

I

248 37 202

Datum vzniku

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

Zápis do seznamu
NB

Investi ní spole nost je zapsána do seznamu investi ních spole ností
vedeného NB

Výše základního
kapitálu

4.000.000,- K (byl v plné výši splacen)

Povolení k innosti

Investi ní spole nosti bylo ud leno povolení k innosti rozhodnutím NB ze
dne 24. 3. 2011 vydaným pod .j. 2011/2976/570, které nabylo právní moci
dne 24. 3. 2011. Tímto rozhodnutím byly sou asn schváleny vedoucí
osoby Investi ní spole nosti. Rozhodnutím NB ze dne 6. 3. 2018 vydaným
pod .j. 2018/030846/CNB/570, které nabylo právní moci dne 8. 3. 2018,
bylo výše uvedené povolení k innosti zrušeno a ud leno nové (rozší ené)
povolení k innosti.

Konsolida ní celek

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

Seznam vedoucích
osob

Vedoucími osobami Investi ní spole nosti jsou:

Funkce, které
vedoucí osoby dále
vykonávají

110 05

−

Ing. Jan Vedral, p edseda p edstavenstva,

−

Mgr. Hana Blovská, místop edsedkyn p edstavenstva,

−

Ing. Lukáš Vácha, len p edstavenstva.

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

P edm t podnikání

Seznam
obhospoda ovaných
a administrovaných
investi ních fond

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

obhospoda ování investi ních fond nebo zahrani ních investi ních
fond ,

−

provád ní administrace investi ních fond
investi ních fond .

nebo zahrani ních

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

Administrátor

Administraci Fondu vykonává Obhospoda ovatel, tedy Investi ní
spole nost.

Hlavní innosti, které
Administrátor vykonává

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

vede ú etnictví a zajiš uje pln ní da ových povinností,

−

zajiš uje právní služby a compliance,

−

oce uje jeho majetek a dluhy a provádí výpo et aktuální
hodnoty Investi ních akcií,

−

zajiš uje vydávání a odkupování Investi ních akcií,

−

p ipravuje dokumenty, zejména výro ní zprávy, pololetní
zprávy, Statut a sd lení klí ových informací, a jejich p ípadné
zm ny,

−

uve ej uje, oznamuje a poskytuje údaje a dokumenty
investor m a dalším oprávn ným osobám v etn
eské
národní banky,

−

vede evidenci investi ních akcií vydávaných Podfondy a
evidenci o jejich vydávání a odkupování,

−

rozd luje a vyplácí pen žitá pln ní v souvislosti se zrušením
Podfond ,

−

vy izuje stížnosti a reklamace investor .

Tyto innosti m že Investi ní spole nost vykonávat v plném rozsahu sama nebo jejich výkon, resp.
výkon jednotlivých inností, sv it jiné osob , jak je v podrobnostech upraveno v lánku 0 Statutu.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DEPOZITÁ I

Obchodní firma
Depozitá e

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sídlo

Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, PS

I

649 48 242

Zápis do seznamu

NB

140 92

Depozitá je zapsán do seznamu depozitá
vedeného NB

investi ních fond

Konsolida ní celek

Depozitá je zahrnut do konsolida ního celku ve smyslu zákona
o ú etnictví, když konsolidaci celé konsolida ní skupiny provádí
v souladu s Mezinárodními ú etními standardy ve zn ní p ijatém
Evropskou Unií (EU IFRS) spole nost UniCredit S.p.A se sídlem
Miláno, Itálie.

Hlavní innosti
Depozitá e

innosti Depozitá e vyplývají ze Zákona o investi ních spole nostech
a investi ních fondech a jsou dále specifikovány v depozitá ské
smlouv . Depozitá zejména:
−

má v opatrování zastupitelné investi ní nástroje v majetku
Podfondu jejich evidováním na vlastnickém ú tu, který
Depozitá vede pro Podfond v p íslušné evidenci nebo jej pro
Podfond z ídí u Centrálního depozitá e cenných papír , a.s.,
nebo srovnatelného subjektu podle práva cizího státu,

−

má fyzicky v úschov
umož uje,

−

z izuje a vede sám nebo z izuje za podmínek stanovených

majetek Podfondu, jehož povaha to

Zákonem o investi ních spole nostech a investi ních fondech
u jiné osoby pen žní ú ty na jméno Fondu ve prosp ch
Podfondu, na které ukládá veškeré pen žní prost edky
Podfondu, a kontroluje pohyb pen žních prost edk
náležejících do majetku Podfondu na t chto ú tech,
−

zajiš uje evidenci o majetku Podfondu, jehož povaha to
umož uje,

−

kontroluje, zda v souladu se Zákonem o investi ních
spole nostech a investi ních fondech, Statutem a ujednáními
depozitá ské smlouvy:
•

byly vydávány a odkupovány Investi ní akcie,

•

byla vypo ítávána aktuální hodnota Investi ní akcie,

•

byl oce ován majetek a dluhy Podfondu,

•

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

•

jsou používány výnosy plynoucí pro Podfond a

•

je majetek Podfondu nabýván a zcizován.

s majetkem

Depozitá odpovídá za opatrování investi ních nástroj v majetku Podfondu, za úschovu majetku
Podfondu a za evidenci tohoto majetku. Odpov dnost Depozitá e není dot ena, pov il-li Depozitá
jiného výkonem t chto inností. Odpov dnost Investi ní spole nosti za škodu vzniklou p i
obhospoda ování a administraci tím není dot ena.
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ÚDAJE O POV

ENÍ JINÉHO VÝKONEM JEDNOTLIVÉ

INNOSTI

6.1

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

6.2

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

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

b)

pln ní n kterých informa ních povinností,

c)

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

d)

6.3

innost compliance a interního auditu,

e)

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

f)

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

g)

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

Investi ní spole nost dále pov ila zakladatele a jediného akcioná e Fondu spole nost Banka
CREDITAS a.s., I : 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8,
výkonem níže uvedených inností, které zahrnuje administrace:
a)

propagace a nabízení Investi ních akcií.

b)

vy izování reklamací a stížností investor ,

c)

vyhotovení propaga ního sd lení týkajícího se Fondu a nebo Podfondu,
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d)

uve ej ování, zp ístup ování a poskytování údaj a dokument investor m.

6.4

Investi ní spole nost m že kontrolovat a svými p íkazy ovliv ovat výkon výše uvedených
inností. Investi ní spole nost je oprávn na s okamžitou ú inností vypov d t smlouvy, na
jejichž základ došlo k pov ení jiného uvedenými innostmi. Pov ením není dot ena
odpov dnost Investi ní spole nosti nahradit újmu vzniklou porušením jejích povinností jako
obhospoda ovatele a administrátora Fondu, které plynou ze Statutu, Zákona o investi ních
spole nostech a investi ních fondech a dalších právních p edpis .

6.5

Další inností v rámci administrace Fondu, kterou jsou Investi ní spole ností pov ovány t etí
osoby ad hoc, je právní a transak ní poradenství a innost nezávislých znalc . Externí právní
a jiní poradci a znalci jsou vybíráni v souladu s požadavky odborné pé e pro konkrétní v c.
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AKCIE

7.1

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

7.2

Zakladatelské akcie p edstavují stejný podíl na zapisovaném základním kapitálu Fondu.
Zapisovaný základní kapitál Fondu je rozvržen na 20 kus Zakladatelských akcií. Práva a
povinnosti spojená se Zakladatelskými akciemi jsou blíže uvedeny ve Stanovách.

7.3

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

7.4

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

7.5

Se Zakladatelskými akciemi nejsou spojena zvláštní práva.
Investi ní akcie

7.6

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

7.7

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

7.8

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

7.9

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

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

8.1

Podfond je ú etn a majetkov odd lená ást jm ní Fondu vytvo ená v souladu se Stanovami.
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8.2

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

8.3

Fond zahrnuje do Podfondu majetek a dluhy ze své investi ní innosti.

8.4

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

8.5

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

8.6

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

9.1

Nedílnou sou ástí a p ílohou tohoto Statutu jsou dodatky k jednotlivým Podfond m vymezující
investi ní strategii, rizikový profil, zásady pro hospoda ení a výplatu podíl na zisku nebo
výnosech, náklady a poplatky a pravidla pro vydávání a odkupování Investi ních akcií.

9.2

Tento Statut m že být poskytnut zájemci o nabytí Investi ních akcií pouze spole n
s p íslušným dodatkem.

9.3

Vedle Statutu uve ej uje Fond také sd lení klí ových informací, a to ve vztahu k jednotlivým
Podfond m. Údaje ve sd lení klí ových informací musí být v souladu s údaji obsaženými v
tomto Statutu.

9.4

Údaje uvedené v tomto Statutu jsou pr b žn aktualizovány. Investi ní spole nost sleduje, zda
neexistuje i nevzniká pot eba aktualizace Statutu. V p ípad , že úprava Statutu je pot ebná,
schválí pot ebné zm ny p edstavenstvo Fondu. Ke zm n investi ní strategie Fondu m že dojít
za podmínek stanovených v § 207 Zákona o investi ních spole nostech a investi ních fondech.

9.5

Zm na Statutu nepodléhá p edchozímu schválení NB. Fond však o zm nách Statutu
informuje NB bez zbyte ného odkladu a p edkládá jí nové úplné zn ní Statutu. Aktuální zn ní
Statutu a jeho zm ny jsou uve ej ovány na internetových stránkách Fondu. Datum podpisu
platného zn ní Statutu a jméno a p íjmení lena, pop . len statutárního orgánu jsou uvedena
na konci tohoto Statutu.
Podmínky zrušení nebo p em ny Fondu a/nebo Podfondu

9.6

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

9.7

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

9.8

Investi ní spole nost m že za podmínek stanovených Zákonem o investi ních spole nostech a
investi ních fondech rozhodnout o splynutí obhospoda ovaných fond a nebo podfond v jeden
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nový investi ní fond. Investo i budou informování o takovém rozhodnutí oznámením na
internetových stránkách Fondu, a to v etn d vod tohoto rozhodnutí a dalším postupu
Investi ní spole nosti.
9.9

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

9.10 Zdan ní Fondu a investor Podfondu podléhá da ovým p edpis m eské republiky, zejména
pak zákonu . 586/1992 Sb., o daních z p íjm , ve zn ní pozd jších p edpis . V dob
schvalování tohoto Statutu platí pro zda ování p íjm Fondu 5 % sazba dan z p íjm .
U právnických a fyzických osob, které jsou da ovými rezidenty eské republiky a které mají
investi ní akcie zahrnuty v obchodním majetku, podléhají p íjmy z odkoupení investi ních akcií
standardnímu da ovému režimu. U fyzických osob, které nemají investi ní akcie zahrnuty v
obchodním majetku, jsou v dob schvalování tohoto Statutu p íjmy z odkoupení investi ních
akcií osvobozeny od dan z p íjm , pokud investor tyto investi ní akcie vlastnil déle než 3 roky.
V opa ném p ípad je t eba tento p íjem zahrnout do (ostatních) p íjm v rámci da ového
p iznání k dani z p íjm fyzických osob, ledaže jejich úhrn u poplatníka nep esáhne ve
zda ovacím období 100 000 K . Plynou-li p íjmy z odkoupení investi ních akcií nebo z výplaty
podíl na zisku p íjemci, který není da ovým rezidentem eské republiky, je Investi ní
spole nost povinna v zákonem stanovených p ípadech srazit z ástky za odkoupenou investi ní
akcii zajišt ní dan z p íjm ve výši podle platných právních p edpis . P ed odkoupením
investi ních akcií nebo p ed výplatou podíl na zisku proto m že být ze strany Investi ní
spole nosti nebo Registrátora požadován pr kaz da ového domicilu p íjemce. Da ový režim se
m že s ohledem na domicil investora lišit.
Upozor uje se, že výše uvedené informace o režimu zdan ní p íjmu jednotlivých investor
nemusí platit pro každého investora, závisí na osobních pom rech investor a aplikovatelných
da ových p edpisech. Investi ní spole nost ani Registrátor nejsou oprávn ni poskytovat
da ové poradenství a Investi ní spole nost doporu uje, aby každý investor do investi ních akcií
Fondu ohledn režimu zdan ní, který se ho týká, vyhledal profesionální poradu (da ového
poradce).
Zp sob a etnost uve ej ování informací
9.11 Investi ní spole nost zasílá nejpozd ji do 4 m síc po skon ení ú etního období NB výro ní
zprávu Fondu a Podfondu a uve ej uje je na internetových stránkách Fondu. Investi ní
spole nost dále nejpozd ji do 2 m síc po uplynutí prvních 6 m síc ú etního období zasílá
NB v elektronické podob pololetní zprávu a uve ej uje ji na internetových stránkách Fondu.
9.12 Investi ní spole nost uve ej uje bez zbyte ného odkladu po uplynutí p íslušného období na
internetových stránkách Fondu:
a)

nejmén jednou za m síc údaj o aktuální hodnot fondového kapitálu jednotlivých
podfond a údaj o aktuální hodnot Investi ní akcie (pop . t ídy Investi ní akcie),

b)

za každý kalendá ní m síc údaj o po tu vydaných a odkoupených Investi ních akcií
jednotlivých podfond a o ástkách, za které byly tyto Investi ní akcie vydány a
odkoupeny,

c)

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

Investi ní spole nost uve ej uje na internetových stránkách Fondu i další údaje, které jsou
uvedeny v dodatku p íslušného Podfondu.
9.13 Investi ní spole nost zp sobem a v intervalech, které stanoví na ízení Komise v p enesené
pravomoci (EU) . 231/2013, uve ej uje informace o údajích podle § 241 odst. 1 písm. t)
Zákona o investi ních spole nostech a investi ních fondech, a to na internetových stránkách
Fondu.
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P íloha . 1
STATUTU
CREDITAS fond SICAV, a.s.
Seznam Investi ní spole ností aktuáln obhospoda ovaných a/nebo administrovaných fond
naleznete v této p íloze . 1 Statutu nebo v seznamu vedeném NB na internetových stránkách
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz.
Investi ní spole nost Conseq Funds investi ní spole nost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1,
PS 110 05, I : 248 37 202, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze
v oddílu B, vložka 17126,
aktuáln obhospoda uje a/nebo administruje tyto investi ní fondy:
Broker Consulting SICAV, a.s.
CREDITAS fond SICAV, a.s.
Orbit Capital SICAV, a.s.
ZDR Investments Public SICAV a.s.
Accolade Industrial fond fond , otev ený podílový fond
Active Invest Dynamický, otev ený podílový fond
Active Invest Konzervativní, otev ený podílový fond
Active Invest Progressive, otev ený podílový fond
Active Invest Vyvážený, otev ený podílový fond
Conseq depozitní Plus, otev ený podílový fond
Conseq eko-energetický, otev ený podílový fond
Conseq korporátních dluhopis , otev ený podílový fond
Conseq nemovitostních fond , otev ený podílový fond
Conseq Opportunity, otev ený podílový fond kvalifikovaných investor
Conseq Polských dluhopis , otev ený podílový fond
Conseq Private Invest dynamické portfolio, otev ený podílový fond
Conseq Private Invest konzervativní portfolio, otev ený podílový fond
Conseq Private Invest vyvážené portfolio, otev ený podílový fond
Conseq realitní, otev ený podílový fond
ENERN TECH III fond fond , otev ený podílový fond
JET I fond fond , otev ený podílový fond
JET 2 fond fond , otev ený podílový fond
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