CODYA investiční společnost, a.s.,
se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice,
IČO 06876897, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7923
(dále jen „společnost“)
tímto oznamuje

zahájení veřejného nabízení podílových listů investičního fondu
CODYA Dividendový fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
ISIN: CZ0008475852
(dále jen „fond“)
Základní informace o fondu
Fond je investičním fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. §95 odst. 1 písm. b) zákona č.
240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen „zákon“)
a je zapsán do seznamu podílových fondů vedeného Českou národní bankou v souladu s ust. § 597
písm. b) zákona.
Obhospodařovatelem fondu je CODYA investiční společnost, a.s., která zároveň provádí administraci
fondu.
Podílové listy fondu mohou nabývat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ustanovení § 272 zákona
mající zájem nabýt podílové listy Fondu (dále jen „kvalifikovaný investor“).
Fond je otevřeným podílovým fondem a byl zapsán do seznamu podílových fondů vedeného Českou
národní bankou 21.2.2019.
Základní informace o podílových listech fondu
Podrobnosti týkající se podílových listů naleznete ve statutu Fondu. Všechny podílové listy budou
vydány jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno kvalifikovaného investora a nebudou přijaty k
obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu.
S podílovými listy fondu bude spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet
fondu.
Podmínky vydání podílových listů fondu
Předpokladem pro vydání podílových listů fondu je uzavření smlouvy o vydání a zpětném odkupu
podílových listů fondu mezi kvalifikovaným investorem a investiční společností.
Minimální investice do Fondu
Výše minimální investice kvalifikovaného investora do podílových listů fondu musí odpovídat částce
minimálně 125.000,- EUR, není-li právními předpisy, statutem fondu a ve smlouvě o vydání a
zpětném odkupu podílových listů uvedeno jinak.
Upozornění
Na uzavření smlouvy o vydání a zpětném odkupu podílových listů není právní nárok a investiční
společnost není povinna návrh smlouvy o vydání a zpětném odkupu podílových listů kvalifikovaného
investora přijmout, a to i bez uvedení důvodu. Investiční společnost je v zájmu udržení stability a
důvěryhodnosti oprávněna rozhodnout, se kterými kvalifikovanými investory uzavře smlouvu o
vydání a zpětném odkupu podílových listů.

Zahájení nabízení podílových listů fondu
Nabízení podílových listů fondu bude probíhat ode dne 1. 3. 2019.
Podílové listy fondu budou vydávány ode dne zahájení vydávání podílových listů fondu po dobu 1
měsíce za částku 1 Kč za 1 podílový list fondu zvýšenou o vstupní poplatek dle ceníku fondu. Tato
částka je tak platně stanovenou hodnotou podílového listu pro toto období.
Harmonogram nabízení
datum zahájení nabízení:
datum, ke kterému bude zahájeno přijímání smluv o vydání a zpětném
odkupu podílových listů fondu:
datum počátku období, ve kterém budou podílové listy fondu vydávány a
odkupovány za jejich jmenovitou hodnotu, a to 1 Kč:
datum konce období, ve kterém budou podílové listy vydávány a
odkupovány za jejich jmenovitou hodnotu, a to 1 Kč:
období, pro které bude vyhlášena první aktuální hodnota podílového listu:
datum, kdy bude vyhlášena první aktuální hodnota podílového listu:

1.3.2019
1.3.2019
1.3.2019
31.3.2019
1.4. 2019 - 30.4.2019
10.5.2019

Poplatky hrazené přímo kvalifikovaným investorem spojené s investováním do fondu
Výše vstupního poplatku a výstupního poplatku je uvedena v ceníku fondu zpřístupněném
kvalifikovaným investorům prostřednictvím internetových stránek investiční společnosti
www.codyainvest.cz.
Další informace o fondu
Další informace o fondu a veškeré dokumenty fondu lze nalézt na internetových stránkách investiční
společnosti www.codyainvest.cz, případně budou kvalifikovanému investorovi zpřístupněny na jeho
žádost. Dokumenty k nahlédnutí jsou kvalifikovaným investorům k dispozici rovněž na kontaktním
místě investiční společnosti na adrese Mojmírovo nám. 67/10, 612 00 Brno, a to každý pracovní den
od 9,00 hod do 15,00 hodin.

V Brně dne 1.3.2019

Ing. Robert Hlava
Předseda představenstva
CODYA investiční společnost, a.s.

