INFORMACE O POBÍDKÁCH
Tyto Informace o pobídkách jsou platné a účinné dnem 1.3.2018.
Informace o pobídkách společnosti CODYA investiční společnost a.s., se sídlem Poňava 135/50, 664 31
Lelekovice (dále jen „Společnost“) poskytují přehled poskytovaných/přijímaných plnění (poplatků,
odměn a peněžitých i nepeněžitých výhod), které může Společnost nabízet, poskytovat nebo přijímat,
jestliže jejich povaha není v rozporu s povinností Společnosti jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě
a v nejlepším zájmu investorů a které umožní vykonání příslušné činnosti nebo které jsou pro tento
účel nezbytné, a to v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Komise č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým
se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné
podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.
V souladu s čl. 24 Nařízení jsou přípustné pouze pobídky ve formě:
a) poplatku, provize či nepeněžního plnění placeného či poskytnutého Fondu nebo Společnosti, nebo
placeného či poskytnutého Fondem nebo Společností;
b) poplatku, provize či nepeněžního plnění placeného či poskytnutého třetí straně nebo osobě
jednající jménem třetí strany nebo placené či poskytnuté třetí stranou nebo osobou jednající
jménem třetí strany, pokud může Společnost prokázat, že jsou splněny tyto podmínky:
i)
investoři do Fondu jsou o existenci, povaze a výši poplatku, provize nebo plnění,
případně o způsobu výpočtu jeho/její výše v případě, že jeho/její výši není možno
zjistit, informováni jasně, komplexně, přesně a srozumitelně ještě před poskytnutím
příslušné služby, a to poskytnutím informací o hlavních podmínkách ujednání
týkajících se poplatku, provize nebo nepeněžního plnění v souhrnné formě, s tím, že
Společnost poskytne na žádost investora do Fondu, další údaje.
ii)
úhrada poplatku nebo provize či poskytnutí nepeněžního plnění mají za účel zvýšení
kvality příslušné služby a neohrožují splnění povinnosti Společnosti jednat v
nejlepším zájmu Fondu, nebo investorů do tohoto Fondu;
c) řádných poplatků, které umožní poskytnutí příslušné služby nebo jsou pro tento účel nutné, včetně
poplatků za opatrování, za vypořádání a směnu měn, odvodů vymáhaných regulačními orgány
nebo právních poplatků, a které svou povahou nevedou k rozporu s povinnostmi Společnosti
jednat čestně, spravedlivě a v souladu s nejlepšími zájmy Fondu nebo investorů do tohoto Fondu.
Nabízené a poskytované pobídky
Společnost využívá k nabízení investic do Fondů investiční zprostředkovatele a další subjekty působící
na kapitálovém trhu (dále jen „Distributor“), jimž vyplácí odměnu v podobě provize a bonusu. Výše
provizí a bonusů jsou stanoveny individuálně ve smlouvě uzavřené mezi Společností a příslušným
Distributorem, a to procentem ze Vstupního poplatku Fondů a procentem z odměny Společnosti za
obhospodařování Fondů vyplácené příslušným Fondem ve vztahu k objemu investic realizovaných
pomocí příslušného Distributora. Distributor investorovi poskytuje služby stanovené ve smlouvě se
Společností, zejména investora identifikuje, odpovídá na jeho dotazy týkající se Fondů, vysvětluje
rizika související s investováním do Fondů, přijímá pokyny investora a předává je Společnosti atd.
Provize vyplácená Distributorovi může činit 90 až 100 % ze Vstupního poplatku uhrazeného
investorem v souvislosti s vydáním cenných papírů Fondu. Konkrétní výše Vstupního poplatku se

vypočítává dle vzorce uvedeného v Podmínkách k investování a investor je o jeho výši informován
písemně, prostřednictvím návrhu smlouvy o úpisu. Bonus může činit dle charakteru distributora 30 %
až 50 % z odměny Společnosti za obhospodařování Fondu.
Společnost prohlašuje, že poskytování a přijímání těchto pobídek přispívá ke zlepšení kvality
poskytovaných služeb, zejména zvyšuje jejich dostupnost na území České republiky a nebrání její
povinnosti jednat v nejlepším zájmu investorů. Podrobnější informace o pobídkách poskytne
Společnost investorovi na požádání.
Společnost může v souvislosti s nabízením cenných papírů Fondů poskytovat drobné nepeněžité
výhody, které přispívají ke zlepšení kvality poskytované služby, a to např. účast na vzdělávacích akcích
týkajících se nabízených Fondů, nebo pohoštění malé hodnoty nabízené během obchodního setkání
nebo vzdělávací akce a jiné menší nepeněžité výhody.
Přijímané pobídky
Společnost při obhospodařování a administraci Fondů a při nabízení cenných papírů Fondů nepřijímá
pobídky, s výjimkou menších nepeněžitých výhod, které mohou přispět ke zlepšení kvality
poskytované služby a které s ohledem na jejich rozsah a povahu nelze považovat za výhody vedoucí k
porušení povinnosti Společnosti jednat v nejlepším zájmu investora. Menší nepeněžité výhody jsou
např. účast na vzdělávacích akcích týkajících se investování do investičních Fondů nebo investičních
nástrojů, nebo pohoštění malé hodnoty nabízené během obchodního setkání nebo vzdělávací akce a
jiné menší nepeněžité výhody.
Podrobné informace o pobídce (zejména o konkrétní výši nebo hodnotě, případně způsobu jejího
stanovení) jsou sděleny investorovi na jeho žádost.

