SMLOUVA O ÚPISU, VYDÁNÍ A ZPĚTNÉM ODKUPU
INVESTIČNÍCH AKCIÍ FONDU EXIMIA FUND SICAV, A. S.
(dále jen „Smlouva o úpisu“)

VERTRAG ÜBER DIE ZEICHNUNG, AUSGABE UND
RÜCKKAUF VON INVESTMENTAKTIEN
DES FONDS EXIMIA FUND SICAV, A. S.
(nachfolgend nur „Zeichnungsvertrag“ genannt)

I. Smluvní strany

I. Vertragsparteien

EXIMIA FUND SICAV, a. s., IČO 08063435, se sídlem Revoluční
1080/2, Praha 1, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 24343 (dále jen
„Fond“), zastoupená statutárním ředitelem CODYA investiční
společnost, a.s., IČO 06876897, se sídlem Poňava 135/50, 664 31
Lelekovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Brně, sp. zn. B 7923 (dále jen „Společnost“)

EXIMIA FUND SICAV, a. s., ID: 08063435, mit Sitz in: Revoluční 1080/2,
Prag 1, PLZ 110 00, eingetragen im Handelsregister geführt beim
Stadtgericht Prag, Az. B 24343 (nachfolgend „Fonds“ genannt), vertreten
durch die geschäftsführende Direktorin CODYA investiční společnost, a.s.,
ID: 06876897, mit Sitz in: Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice,
eingetragenim Handelsregister geführt beim Kreisgericht Brno, Az. B
7923 (nachfolgend „Gesellschaft“ genannt

a / und
Fyzická osoba nepodnikatel / fyzická osoba podnikatel / právnická osoba
Natürliche Person Nichtunternehmer / natürliche Person Unternehmer / juristische Person
Jméno a příjmení / obchodní firma / název
Vorname und Name / Handelsfirma / Bezeichnung

Pohlaví
Geschlecht
Mann / Muž

RČ / IČO
Geb.-Nr. / Id.-Nr.

Datum narození
Geburtsdatum

Frau / Žena

Místo narození
Geburtsort

Státní občanství
Staatsangehörigkeit

Trvalé bydliště / místo podnikání / sídlo
ständiger Wohnort / Unternehmensort / Sitz
Ulice a č.p.
Straße und Hausnummer

PSČ
PLZ

Kontaktní adresa (nevyplňujte v případě shody s adresou trvalého bydliště)
Kontaktadresse (nicht ausfüllen, wenn diese mit der Adresse des ständigen Wohnortes identisch ist)
Ulice a č.p.
PSČ
Straße und Hausnummer
PLZ

Telefon
Telefon

Obec
Gemeinde

Obec
Gemeinde

E-Mail
E-Mail

Druh průkazu totožnosti
Id.-Ausweis-Art

Číslo průkazu totožnosti
Id.-Ausweis-Nummer

Vydán kým
Ausgestellt von

Občanský průkaz (OP)
Personalausweis (PA)
Cestovní pas (CP)
Reisepass (RP))
Povolení k pobytu (PP)
Aufenthaltserlaubnis (AE

Průkaz totožnosti platný
Id.-Ausweis gültig
Od
von

Kód státu daňové rezidentury
Code des Domizil-Staates

Daňové identifikační číslo
Steueridentifikationsnummer

Do
bis

Jméno a příjmení zástupce právnické osoby
Vorname und Name des Vertreters juristischer Person

Trvalé bydliště
ständiger Wohnort / Unternehmensort / Sitz
Ulice a č.p.
Straße und Hausnummer

Rodné číslo
Geb.-Nr.

PSČ
PLZ

Obec
Gemeinde

(dále jen „Investor“) / (im folgenden „Anleger“ genannt)
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II. Předmět Smlouvy o úpisu

II. Gegenstand des Zeichnungsvertrags

1. Předmětem této Smlouvy o úpisu je stanovení podmínek úpisu, vydání a zpětného
odkupu investičních akcií Fondu. Smlouvu o úpisu je Investor oprávněn uzavřít pouze na základě
uzavřené Smlouvy o poskytování služeb mezi Investorem a Společností.
2. Obsah Smlouvy o úpisu je tvořen též Dokumenty (Podmínky k investování, Statut, Klíčové
informace pro investory, Ceník a Informace o Společnosti), které Společnost zveřejňuje na své
internetové adrese www.codyainvest.cz za podmínek dále uvedených.
3. Nedílnou součástí Smlouvy o úpisu je též příloha č. 1 – Dotazník pro Investora k finančnímu
zázemí a investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic.
4. Práva a povinnosti Investora a Fondu se řídí Smlouvou o úpisu, Statutem Fondu a příslušnými
právními předpisy.

1. Gegenstand dieses Zeichnungsvertrags ist die Festlegung der Bedingungen der Zeichnung,
der Ausgabe und des Rückkaufs von Anlageaktien des Fonds. Der Anleger ist berechtigt, den
Zeichnungsvertrag nur aufgrund eines zwischen dem Anleger und der Gesellschaft
abgeschlossenen Dienstleistungsvertrags abzuschließen.
2. Inhalt des Zeichnungsvertrages bilden die nachfolgend angeführten Bedingungen auch
Dokumente (Anlagebedingungen, Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen,
Preisliste und Informationen über die Gesellschaft) gennant, die von der Gesellschaft auf ihrer
Internetadresse www.codyainvest.cz veröffffentlicht wurden.
3. Unteilbarer Bestandteil des Zeichnungsvertrags ist auch die Anlage Nr. 1 – Fragebogen für
den Anleger über Finanzumfeld, seiner Anlageziele und Fachkenntnisse und -erfahrungen im
Investmentbereich.
4. Rechte und Pflflichten des Anlegers und des Fonds richten sich nach dem Zeichnungsvertrag,
dem Verkaufsprospekt des Fonds und einschlägigen Rechtsvorschriften.

III. Prohlášení Investora
1.

2.

3.

Tímto prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že se považuji za
kvalifikovaného investora ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o
investičních společnostech a investičních fondech, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“).
Tímto prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil s čl.
VII této Smlouvy o úpisu (Popis nejdůležitějších rizik spojených s investováním
do Fondu) a jsem si vědom/a rizik spojených s investováním do tohoto Fondu.
Tímto prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že budu investovat ekvivalent
125.000 EUR a více, v takovém případě není třeba vyplnit přílohu č.
1 - Dotazník pro Investora k finančnímu zázemí a investičním cílům
a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic.

III. Erklärung des Anlegers
1.

2.

3.

Hiermit erkläre ich und bestätige mit meiner Unterschrft, dass ich
mich als einen qualifizierten Anleger im Sinne von § 272 des Gesetzes
Nr. 240/2013 Slg., über die Investmentgesellschaften und
Investmentfonds, in der Fassung späterer Vorschriften, (nachfolgend
„IGIFG“ genannt) betrachte.
Hiermit erkläre ich und bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich mich mit
Art. VII dieses Zeichnungsvertrags bekannt gemacht habe (Beschreibung der
wichtigsten mit der Veranlagung in den Fonds verbundenen Risiken) und bin
mir der mit der Anlagen in diesen Fonds verbundenen Risiken bewusst.
Hiermit erkläre ich und bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich das
Aquivalent 125.000 EUR und mehr investieren werde, in einem solchen Fall ist
es nicht notwendig, Anlage Nr. 1 - Fragebogen für den Anleger über
Finanzumfeld und Anlageziele und Fachkenntnisse und -erfahrungen im
Investmentbereich
- auszufüllen.

IV. Služby

IV. Dienstleistungen

1. Fond bude Investorovi poskytovat informace způsobem a v rozsahu sjednaném
ve Smlouvě o poskytování služeb uzavřené mezi Společností a Investorem.
2. Investor je oprávněn způsob, rozsah a frekvenci poskytování informací
Společnosti změnit v souladu s Podmínkami k investování.

1. Der Fonds gewährt dem Anleger die Informationen auf die Art und sowie die
Umfang, die im Dienstleistungsvertrag zwischen der Gesellschaft und dem Anleger
vereinbart wurden.
2. Der Anleger ist berechtigt, Art und Umfang sowie die Häufigkeit der
Informationen von der Gesellschaft im Einklang mit den Anlagebedingungen
abzuändern.

V. Informace o zpracování osobních údajů

V. Informationen über die Verarbeitung
personenbezogener Daten

Podpisem této Smlouvy o úpisu Investor, případně osoba jej zastupující
stvrzuje, že se seznámil s informacemi o zpracování svých osobních údajů a je
poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů Fondu je dobrovolné, avšak
v rozsahu, ve kterém je Fond povinen tyto údaje zpracovávat na základě AML
Zákona, příp. dalších zákonů, je poskytnutí některých údajů nezbytné pro
uzavření Smlouvy o úpisu a pro plnění práv a povinností z ní vyplývajících.
Investor rovněž bere na vědomí, že údaje týkající se Investora mohou být
ohlášeny Specializovanému finančnímu úřadu a mohou být dále poskytnuty
správcům daní v jiných zemích, ve kterých Investor může být daňovým
rezidentem, pokud tyto země nebo správci daní v těchto zemích, uzavřeli
dohody za účelem výměny informací. Investor bere na vědomí, že poskytnutí
ostatních dobrovolně sdělených osobních údajů bude považováno za výslovné
udělení souhlasu se správou a zpracováním takových osobních údajů. Investor
byl informován o svých právech a o povinnostech správce, zejména o právu
přístupu k osobním údajům, o právu na opravu osobních údajů a dalších
právech a prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a úplné a zavazuje se bez
zbytečného odkladu nahlásit jakoukoliv změnu zpracovávaných osobních
údajů.
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Durch die Unterzeichnung dieses Zeichnungsvertrags bestätigt der Anleger, sowie
gegebenenfalls die ihn vertretende Person, dass er/sie sich mit den Informationen
über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten bekannt gemacht hat und
dass er/sie darüber belehrt wurde, dass die Gewährung der Daten gegenüber dem
Fonds freiwillig ist, jedoch im Umfang, in dem der Fonds aufgrund des (AML-Gesetz),
evtl. weiterer Gesetze, zur Verarbeitung dieser Daten verpflichtet ist, die
Gewährung einiger Daten zum Abschluss des Zeichnungsvertrags und zur Erfüllung
der Rechte und Pflichten, die daraus hervorgehen, unerlässlich ist. Der Anleger
nimmt auch zur Kenntnis, dass die Daten, die den Anleger betreffen, dem
Spezialisierten Finanzamt angezeigt und an die Steuerverwalter in anderen Ländern,
in denen der Anleger sein Steuerdomizil haben kann, weitergeleitet werden
können, sofern diese Länder oder Steuerverwalter in diesen Ländern
Vereinbarungen über den Informationenaustausch geschlossen haben. Der Anleger
nimmt zur Kenntnis, dass die Gewährung sonstiger freiwillig mitgeteilter Daten als
ausdrückliche Erteilung sowie der Zustimmung zur Verwaltung und Verarbeitung
solcher personenbezogenen Daten gilt.
Der Anleger wurde über seine Rechte und über die Pflichten des Verwalters
unterrichtet, insbesondere über das Recht auf Zutritt zu den personenbezogenen
Daten, das Recht auf ihre Berichtigung und über weitere Rechte, und erklärt, dass
die mitgeteilten Daten genau und vollständig sind, und verpflichtet sich, ohne den
unnötigen Verzug jede Änderung der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten
anzuzeigen.
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VI. Dotazník k určení rizikovosti Investora
Vyplnění tohoto dotazníku je nezbytné k posouzení rizikovosti Investora a bez
poskytnutí a vyhodnocení těchto informací nebude tento návrh Smlouvy o
úpisu Investora Fondem přijat a nebude mu umožněno investování do Fondu.

VI. Fragebogen zur Bestimmung der Risikostufe des
Anlegers
Das Ausfüllen dieses Fragebogens ist unerlässlich zur Beurteilung der Risikostufe
des Anlegers und ohne Mitteilung und Auswertung dieser Informationen kann
dieser Entwurf des Zeichnungsvertrags des Anlegers von dem Fonds nicht
angenommen werden und die Veranlagung in den Fonds wird dem Interessenten
nicht ermöglicht.

1. Jaký je účel a zamýšlená povaha obchodu?
Was ist der Zweck und der beabsichtigte Charakter des Geschäftes?
Zhodnocení volných peněžních prostředků prostřednictvím investice do fondu.
Aufwertung von freien Geldmitteln durch Anlage in Fonds.
Jiný účel a povaha obchodu (prosíme, doplňte):
Anderer Zweck und Charakter (bitte ergänzen):

2. Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány? Můžete vybrat více odpovědí.
Was sind die Quellen der Geldmittel, die angelegt werden? Sie können mehrere Antworten wählen.
Podnikání
Unternehmung

Příjem ze zaměstnání
Einkünfte aus Beschäftigung
Dědictví
Erbschaft

Pronájem
Vermietung

Prodej majetku
Vermögensverkauf

Jiný (prosíme, doplňte):
Andere (bitte ergänzen):

3. Pokud jste v předchozím bodě uvedl/a jako zdroj dědictví, prodej majetku nebo jiné, jaká je celková výše tohoto příjmu?
Sofern Sie im vorherigen Punkt als Quelle Erbschaft, Vermögensverkauf oder andere angeführt haben, wie ist die Gesamthöhe dieses Einkommens?
Do 100.000 Kč / bis 100.000 CZK
Do 4.400 EUR / bis 4.400 EUR*

100.001 Kč až 1.000.000 Kč / 100.001 CZK bis 1.000.000 CZK
4.401 EUR bis 43.500 EUR / 4.401 EUR bis 43.500 EUR*

1.000.001 Kč až 10.000.000 Kč / 1.000.001 CZK bis 10.000.000 CZK
43.501 EUR až 434.800 EUR / 43.501 EUR bis 434.800 EUR*

Nad 10.000.000 Kč / über 10.000.000 CZK
Nad 434.801 EUR / über 434.801 EUR*

4. Jste politicky exponovanou osobou?
Sind Sie eine politisch exponierte Person?
Ano / Ja

Ne / Nein

5. Sind Sie eine juristische Person?
Jste právnickou osobou?
Ano / Ja

Pokud jste zaškrtli Ano, přiložte k této Smlouvě o úpisu vyplněný formulář Vlastnická a řídící struktura právnické osoby.
Wenn ja, fügen Sie diesem Zeichnungsvertrag das ausgefüllte Formblatt: Eigentums- und Leitungsstruktur jur. Person bei.

Ne / Nein

*Částky uváděné v měně EUR jsou pouze orientační, rozhodující je vždy částka uvedená v CZK.
Die Euro-Beträge dienen nur zur Orientierung Zwecken Entschieden ist immer die tschechische Währung.

VII. Popis nejdůležitějších rizik spojených s investováním
do Fondu
Fondy kvalififikovaných investorů a investoři do těchto fondů podléhají
nižší míře právní ochrany v porovnání s fondy kolektitivního investování.
Obhospodařovatel Fondu má možnost zvolit investiční limity Fondu a
investiční strategii Fondu volněji, neboť jsou upraveny především
Statutem Fondu na rozdíl od fondu kolektivního investování, kde jsou
investiční limity stanoveny také v právních předpisech. Změny Statutu
Fondu nepodléhají schválení Českou národní bankou a
obhospodařovatel může změnit investiční strategii a související rizika po
dobu trvání Fondu.
Investorem do Fondu může být pouze kvalififikovaný investor, který má
odborné znalosti a zkušenosti s investováním do majetku, do kterého
Fond investuje, a to minimálně v rozsahu, který mu umožní vlastní
investiční rozhodnutí a vyhodnocování rizika, která při investování do
Fondu podstupuje. Investice do Fondu by měla tvořit pouze doplňkovou
část majetku Investora.
Úplné a aktuální informace o rizicích investování do Fondu jsou uvedeny
ve Statutu Fondu a zahrnují:
– riziko vyplývající ze způsobu investování tohoto Fondu – riziko tržní a
kreditní spojené s investováním do půjček, korporátních dluhopisů a
obchodních účastí,
– riziko externích subjektů vyplývající z možností selhání při výkonu
svých smluvních závazků,
– operační riziko, jehož důsledkem může vzniknout ztráta vlivem
nedostatků či selhání vnitřních procesů Fondu,
– riziko koncentrace, a
– riziko tržní, kreditní, riziko koncentrace, operační, apod. související s
likvidní částí Fondu.
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VII. Beschreibung der wichtigsten, mit der Veranlagung
in einen Fonds verbundenen Risiken
Die Fonds für qualifizierter Anleger und die Anleger in diese Fonds
unterliegen im Vergleich zu den Kollekti- vanlagenfonds einem niedrigeren
Maß des Rechtsschutzes. Der Verwalter des Fonds hat die Möglichkeit, die
Anlagelimits des Fonds und die Anlagestrategie des Fonds freier zu wählen,
weil sie vor allem durch das Verkaufsprospekt geregelt werden, im
Unterschied zu einem Kollektivanlagenfonds, wo die Anlagelimits auch in
den Rechtsvorschriften festgelegt sind. Die Änderungen des
Verkaufsprospekt unterliegen nicht der Genehmigung der Tschechischen
Nationalbank, somit kann der Verwalter kann während der Dauer des
Fonds die Anlagestrategie und die zusammenhängenden Risiken ändern.
Anleger des Fonds kann nur ein qualifizierter Anleger werden, der über
Fachkenntnisse und Erfahrungen mit Anlagen ins Vermögen, in welches
der Fonds investiert, verfügt, und zwar mindestens in dem Umfang, der
ihm eigene Anlagenentscheidungen- und Risikobewertung, die er bei der
Veranlagung in den Fonds eingeht, ermöglicht. Die Anlage in den Fonds
sollte nur einen ergänzenden Teil des Vermögens des Anlegers darstellen.
Vollständige und aktuelle Informationen über Risiken der Veranlagung in
den Fonds sind im Verkaufsprospekt enthalten und schließen ein:
– das Risiko aus der Art der Veranlagung in dieses Fonds – Markt- und
Kreditrisiken
verbunden
mit
den
Anlagen
in
Darlehen,
Körperschaftsschuldverschreibungen und Beteiligungen,
– das Risiko externer Subjekte, dass aus der möglichen Versagung bei der
Ausübung ihrer Vertragspflichten hervorgeht,
– das Betriebsrisiko, in dessen Folge durch Mängel oder Versagung
interner Prozesse des Fonds ein Verlust entstehen kann,
– das Konzentrationsrisiko und
– das Markt-, Kredit-, Konzentrations-, Betriebsrisiko usw., die mit dem
Liquiditätsteil des Fonds zusammenhängen.
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VIII. Závěrečná ustanovení
1. Investor bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy o úpisu činí Fondu
návrh na uzavření Smlouvy o úpisu a že Smlouva o úpisu nabývá účinnosti
dnem jejího přijetí Fondem, o čemž bude Investor vyrozuměn. Investor si
přeje být vázán Smlouvou o úpisu v případě přijetí návrhu Investora
Fondem.
2. Pokud Smlouva o úpisu nestanoví jinak, pak pojmy uváděné ve Smlouvě
o úpisu s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný
v Podmínkách k investování do investičních fondů, které obhospodařuje a
jejichž administraci provádí společnost CODYA investiční společnost, a.s.,
v platném znění (dále jen „Podmínky k investování“).
3. Fond je návrh na uzavření Smlouvy o úpisu oprávněn zamítnout, a to
zejména tehdy, je-li neúplný, není-li Investorem řádně vyplněn nebo
neodpovídá-li zamýšlená investice jeho znalostem, zkušenostem,
investičním cílům a finančnímu zázemí. Investice do Fondu je zároveň
umožněna pouze kvalifikovaným investorům, kteří nejsou daňovými
rezidenty Spojených států amerických.
4. Investor je oprávněn vyžádat si aktuální znění Dokumentů kdykoli u
Obchodního zástupce a na kontaktním místě Společnosti v listinné podobě
či e-mailem. Dokumenty a další informace poskytuje Fond investorovi
rovněž prostřednictvím internetové adresy www.codyainvest.cz po zadání
hesla “EFS_INFO_2019“.
5. Investor prohlašuje, že:
a) byl upozorněn a je mu znám význam čl. II. (Předmět Smlouvy o
úpisu) odstavce 2 Smlouvy o úpisu, na jehož základě je část obsahu
Smlouvy o úpisu v souladu s § 1751 NOZ určena Podmínkami k
investování a výslovně s jejich zněním souhlasí, jakož i souhlasí s
ustanoveními, která odkazují na Dokumenty stojící mimo vlastní text
Smlouvy o úpisu a bere na vědomí, že ho zavazují i tyto Dokumenty;
b) má pravidelný přístup na internet a souhlasí s poskytováním
Klíčových informací pro investory, Statutu a dalších dokumentů
týkajících se Fondu
prostřednictvím
internetové
adresy
www.codyainvest.cz;
c) mu byly před podpisem návrhu Smlouvy o úpisu poskytnuty aktuální
Klíčové informace pro investory a seznámí se vždy s jejich aktuálním
zněním,
d) mu byly před podpisem návrhu Smlouvy o úpisu zpřístupněny
informace dle ustanovení § 241 ZISIF,;
e) údaje vztahující se k osobě Investora uvedené ve Smlouvě o úpisu
jsou pravdivé, úplné a správné a zavazuje se bez zbytečného odkladu
oznámit Společnosti všechny změny a současně předložit dokumenty
prokazující příslušné změny a poskytnout Fondu součinnost při
ověřování údajů týkajících se Investora;
f) Smlouvu o úpisu uzavírá v rámci nakládání s výlučným vlastnictvím
Investora;
g) byl seznámen s upozorněním, že současná výkonnost nezaručuje
výkonnost budoucí a investice do investičních akcií Fondu v sobě
obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů
z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Riziko
(odpovědnost) Investora je omezeno výší jeho investice do Fondu.
Úplné informace o podstatných okolnostech a rizicích investice jsou
uvedeny ve Statutu Fondu;
h) že není na seznamu osob a hnutí, vůči nimž jsou uplatňována
sankční opatření v souladu se zvláštními právními předpisy, ani s
těmito osobami není v obchodním nebo jiném kontaktu;
i) byl seznámen s definicí Politicky exponované osoby a Skutečného
majitele ve smyslu ust. § 4 odst. 5 AML Zákona.
6. Investor je oprávněn po přijetí Smlouvy o úpisu Fondem zaslat své
finanční prostředky ve prospěch Fondu za účelem vydání investičních akcií
Fondu, a to v minimální výši investice uvedené v Potvrzení o přijetí návrhu
Smlouvy o úpisu, zaslané Investorovi bezprostředně po přijetí jeho návrhu
Smlouvy o úpisu.
7. V případě odchylek mezi jazykovými zněními má přednost české znění.
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VIII. Schlussbestimmungen
1. Der Anleger nimmt zur Kenntnis, dass er durch die Unterzeichnung dieses
Zeichnungsvertrags dem Fonds einen Entwurf auf Abschluss des
Zeichnungsvertrags unterbreitet und dass der Zeichnungsvertrag am Tag
seiner Annahme des Fonds wirksam wird und worüber der Anleger
unterrichtet
wird. Der Anleger wünscht, bei der Annahme des Entwurfs an den
Zeichnungsvertrags des Anlegers an den Fonds gebunden zu sein.
2. Wird im Zeichnungsvertrag nicht etwas anderes festgelegt, so haben die im
Zeichnungsvertrag mit großen Anfangsbuchstaben angeführten Begriffe die
Bedeutung, die in den Anlagebedingungen in den Investmentfonds, deren
Verwaltung und Administration die CODYA investiční společnost, a.s.,
(nachfolgend „Anlagebedingungen“ genannt), deren Verwaltung und
Administration die CODYA investiční společnost, a.s., übernimmt, definiert
sind.
3. Der Fonds ist berechtigt, den Vorschlag auf Abschluss des Zeichnungsvertrags
abzulehnen, und zwar insbesondere dann, wenn der Entwurf nicht
vollständig bzw. vom Anleger nicht ordentlich ausgefüllt ist oder wenn die
beabsichtigte Anlage nicht seinen Kenntnissen, Erfahrungen, Anlagezielen
und dem Finanzumfeld entspricht. Die Anlage in den Fonds wird gleichzeitig
nur qualifizierten Anlegern ermöglicht, die keine Steuerresidenten der
Vereinigten Staaten von Amerika sind.
4. Der Anleger ist berechtigt, jederzeit die aktuelle Fassung der Dokumente bei
einem Handelsvertreter und in einer Kontaktstelle der Gesellschaft in
Urkundenform oder per E-Mail anzufordern. Dokumente und weitere
Informationen teilt der Fonds dem Anlager nach der Eingabe des Passworts
auch über seine Internetadresse www.codyainvest.cz mit “EFS_INFO_2019“.
5. Der Anleger erklärt, dass:
a) er auf Art. II. (Gegenstand des Zeichnungsvertrags) hingewiesen wurde und
dass ihm die Bedeutung von Absatz 2 des Zeichnungsvertrags bekannt ist,
auf dessen Grundlage ein Teil des Zeichnungsvertrags in Einklang mit §
1751 des Neuen Bürgerlichen Gesetzbuches /NBGB/ durch die
Anlagebedingungen bestimmt ist, und dass er ihrem Wortlaut sowie den
Bestimmungen, die auf die Dokumente außerhalb des eigentlichen Textes
des Zeichnungsvertrags verweisen, ausdrücklich zustimmt und zur
Kenntnis nimmt, dass er auch durch diese Dokumente verpflichtet ist,
b) er den regelmäßig online und damit einverstanden ist, dass ihm
regelmäßig online die wichtigsten Informationen für Anleger, welche das
Verkaufsprospekt und weitere Dokumente über den Fonds betreffend,
über die Internetadresse www.codyainvest.cz mitgeteilt werden,
c) ihm vor der Unterzeichnung des Entwurfs des Zeichnungsvertrags aktuelle
wesentliche Anlegerinformationen gewährt wurden und dass er sich
immer mit ihrem aktuellen Wortlaut bekannt machen wird,
d) ihm vor der Unterzeichnung des Entwurfs des Zeichnungsvertrags aktuelle
Informationen gemäß § 241 IGIFG zugänglich gemacht wurden,
e) die im Zeichnungsvertrag über den Anleger angeführten Angaben wahr,
vollständig und richtig sind, und er sich verpflichtet, der Gesellschaft ohne
unnötigen Verzug alle Änderungen mitzuteilen und die Dokumente, die die
betreffenden Änderungen nachweisen, vorzulegen und dem Fonds bei der
Prüfung der Angaben über den Anleger Mitwirkung zu leisten hat,
f) er den Zeichnungsvertrag im Rahmen der Verfügung über ausschließliches
Eigentum des Anlegers schließt,
g) er darauf hingewiesen wurde, dass die bisherige Leistungsfähigkeit nicht
die künftige Leistungsfähigkeit garantiert und dass die Veranlagung in
Investmentaktien eines Fonds in sich das Risiko der Schwankung des
aktuellen Wertes des angelegten Betrags und der Erträge daraus birgt und
dass der Rückfluss des ursprünglich angelegten Betrages nicht garantiert
ist. Das Risiko (die Verantwortung) des Anlegers ist durch die Höhe seiner
Anlage in den Fonds eingeschränkt. Vollständige Informationen über
wesentliche Umstände und Anlagerisiken sind im Verkaufsprospekt
angeführt,
h) er nicht im Verzeichnis der Personen und Bewegungen, gegen welche
Sanktionen in Einklang mit den Sonderrechtsvorschriften geltend gemacht
werden, eingetragen ist und dass er mit solchen Personen in keiner
Geschäfts- oder anderen Beziehung steht,
i) er mit der Definition einer politisch exponierten Person und des
tatsächlichen Eigentümers im Sinne der Bestimmung von § 4 Abs. 5 des
AML-Gesetzes bekannt gemacht wurde.
6. Der Anleger ist berechtigt, nach der Annahme des Zeichnungsvertrags von
dem Fonds seine Finanzmittel zu Gunsten des Fonds zur Ausgabe von
Investmentaktien des Fonds einzuzahlen, und zwar in mindestens dem Wert
der Anlage, die in der Bestätigung der Annahme des Entwurfs des
Zeichnungsvertrags, die dem Anleger unmittelbar nach der Annahme seines
Entwurfs des Zeichnungsvertrags zugesendet wurde, angeführt ist.
7. Im Falle der Abweichungen zwischen den Sprachversionen hat die
tschechische Version Vorrang.
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Zaslané finanční prostředky určené k investování musí být navýšeny o příslušný Vstupní poplatek.
Die zur Anlage bestimmten Finanzmittel müssen um die entsprechende Eingangsgebühr erhöht werden.
Zamýšlená částka k investici
Geplanter Anlagebetrag

Kč

Výše vstupního poplatku
Höhe der Eingangsgebühr

%

IX. Podpis / Unterschrift
Potvrzuji, že jsem přečetl/a a porozuměl/a Podmínkám k investování a současně stvrzuji, že jsou nedílnou součástí návrhu této smlouvy.
Hiermit bestätige ich, dass ich die Anlagebedingungen in Investmentfonds gelesen und verstanden habe, und bestätige gleichzeitig, dass sie der
untrennbare Bestandteil der Entwurf diesen Vertrag sind.
Potvrzuji, že jsem si vědom/a, že výnos z investice do Fondu ani její návratnost není jakkoliv zaručena ani zajištěna.
Hiermit bestätige ich, dass es mir bewusst ist, dass der Ertrag aus der Investition in den Fond und die Rückvergütung in keiner Weise garantiert oder
gesichert ist.
Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s aktuálním Ceníkem.
Hiermit bestätige ich, dass ich eingehend über die aktuelle Preisliste informiert wurde.
Potvrzuji, že jsem obdržel/a Statut.
Hiermit bestätige ich, dass ich das Statut erhalten habe.

Datum

Úředně / Obchodním zástupcem ověřený podpis Investora přípradně jeho zástupce:
Amtlich / vom Handelsvertreter beglaubigte Unterschrift des Anlegers, bzw. seines
Vertreters:

Údaje o Obchodním zástupci (dále jen “OZ”), který ověřil totožnost Investora, resp. jeho zástupce, který podepsal tuto Smlouvu o úpisu a údaje ve Smlouvě o úpisu:
Angaben des Handelsvertreters (nachfolgend „HV” genannt), der die Identität des Anlegers bzw. seines Vertreters, der diesen Zeichnungsvertrag
unterzeichnet hat, sowie die darin angeführten Angaben überprüft hat:
Název obchodního partnera
Name des Geschäftspartners

Jméno a příjmení OZ
HV: Vor- und Nachname

Evidenční číslo OZ
HV: Evidenznr.

E-Mail OZ
HV: E-Mail

Telefon OZ
HV: Telefon

Podpis OZ
HV: Unterschrift
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Příloha č. 1 / Anlage Nr. 1
Dotazník pro Investora k finančnímu zázemí, investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic
Fragebogen für den Anleger über Finanzumfeld, Anlageziele, Fachkenntnisse und - erfahrungen im Investmentbereich
(dále jen „Dotazník“) Pokud Investor hodlá investovat do Fondu ekvivalent 125.000 EUR a více, nemusí tento Dotazník vyplnit.
(nachfolgend „Fragebogen“ genannt) Sofern der Anleger in den Fonds das Aquivalent 125.000 EUR und mehr investieren möchte, muss er diesen Fragebogen nicht ausfüllen.

I. DOTAZNÍK K ODBORNÝM ZNALOSTEM A ZKUŠENOSTEM V OBLASTI INVESTIC
FRAGEBOGEN ÜBER FACHKENNTNISSE UND -ERFAHRUNGEN IM INVESTMENTBEREICH
1) Znáte níže uvedené investiční produkty, především co ovlivňuje jejich výnos a která rizika jsou s nimi spojena? Můžete vybrat více odpovědí.
Kennen Sie die unten angeführten Investmentprodukte, insbesondere das, was ihren Ertrag beeinflusst und welche Risiken damit verbunden sind?
Sie können mehrere Antworten wählen.
Investiční fondy (např. dluhopisové, akciové, smíšené)
Akcie (případně investiční certifikáty, ETF, apod.)
Investmentfonds (z.B. Schuldverschreibungs-, Aktien-, Mischfonds)
Aktien (ggf. Investmentzertifikate, ETF, o. Ä.)
Neznám žádný
Dluhopisy
Ich kenne keine
Schuldverschreibungen
2) V porovnání s investorem do fondu kolektivního investování je kvalifikovaného investorovi poskytována jaká míra ochrany? Vyberte pouze jednu odpověď.
Welcher Schutzmaß wird dem qualifizierten Anleger im Vergleich zum Anleger in den Kollektivinvestmentfonds gewährt? Wählen Sie nur eine Antwort.
Vyšší
Nižší
Nevím
Höher
Niedriger
Ich weiß nicht
3) Dosáhl/a jste odborného vzdělání (např. VŠ nebo vzdělávací kurz zakončený odbornou zkouškou) se zaměřením na finanční trhy nebo máte povolání s tímto
zaměřením? Vyberte pouze jednu odpověď?
Haben Sie eine Fachausbildung (z.B. Hochschule oder Ausbildungskurs beendet mit einer Fachprüfung) mit Orientierung auf Finanzmärkte oder hat Ihr Beruf
solche Fachrichtung?
Ano
Ne, ale mám znalosti a zkušenosti z investování.
Ja
Nein, aber ich verfüge über Investmentkenntnisse und -erfahrungen
Ne, ale znalosti jsem získal/a samostudiem.
Ne
Nein, aber die Kenntnisse habe ich durch Selbststudium erlangt.
Nein
4) Jak dlouho investujete? Vyberte pouze jednu odpověď.
Wie lange investieren Sie? Wählen Sie nur eine Antwort aus.
Více než 5 let
3 až 5 let
über 5 Jahre
3 bis 5 Jahre

Méně než 3 roky
weniger als 3 Jahre

5) Je investice do fondu kvalifikovaných investorů zajištěna? Vyberte pouze jednu odpověď.
Ist die Anlage in den Fonds qualifizierter Anleger gesichert? Wählen Sie nur eine Antwort.
Ano
Ne
Ja
Nein

Vůbec
überhaupt nicht

Nevím
Ich weiß nicht

6) Kann der Fonds qualifizierter Anleger seine Anlagestrategie ändern? Wählen Sie nur eine Antwort.
Může fond kvalifikovaných investorů změnit svou investiční strategii? Vyberte pouze jednu odpověď.
Ano
Ne
Nevím
Ja
Nein
Ich weiß nicht
7) Které z níže uvedených investičních nástrojů jste v posledních 5 letech nakoupil/a? Můžete vybrat více odpovědí.
Welche der unten angeführten Anlageinstrumente haben Sie in den letzten 5 Jahren gekauft? Sie können mehrere Antworten wählen.
Investiční fondy (fondy kolektivního investování i fondy kvalifikovaných investorů)
Anlagenfonds (sowohl Kollektivinvestmentfonds als auch Fonds qualifizierter Anleger)
Dluhopisy
Akcie a obdobné investiční nástroje
Žádné
Schuldverschreibungen
Aktien und ähnliche Anlageinstrumente
Keine

II. DOTAZNÍK K FINANČNÍMU ZÁZEMÍ A INVESTIČNÍM CÍLŮM
FRAGEBOGEN ÜBER FINANZUMFELD UND ANLAGEZIELE
1) Jaký je přibližný celkový objem Vašich úspor a investic? Vyberte pouze jednu odpověď.
Wie hoch ist ungefähr das Gesamtvolumen Ihrer Ersparnisse und Investitionen? Wählen Sie nur eine Antwort
100.000 Kč až 1.000.000 Kč
1.000.001 Kč až 10.000.000 Kč
4.400 EUR bis 43.500 EUR*
43.501 EUR bis 434.800 EUR*

Nad 10.000.000 Kč
Über 434.801 EUR*

2) Jste vlastníkem/spoluvlastníkem nějaké nemovitosti (domu, bytu, pozemku atd.)? Vyberte pouze jednu odpověď.
Sind Sie Eigentümer/Miteigentümer einer Immobilie (Haus, Wohnung, Grundstück usw.)? Wählen Sie nur eine Antwort.
Ne
Ano, v hodnotě do 1.000.000 Kč
Nein
Ja, im Wert bis 43.500 EUR*
Ano, v hodnotě od 1.000.001 Kč až 5.000.000 Kč
Ano, v hodnotě nad 5.000.000 EUR
Ja, im Wert von 43.501 EUR bis 217.400 EUR*
Ja, im Wert über 217.401 EUR*
3) Jaký je zdroj Vašich měsíčních příjmů? Můžete vybrat více odpovědí.
Was ist die Quelle Ihrer Monatseinkünfte? Sie können mehrere Antworten wählen.
Příjem ze zaměstnání
Podnikání
Einkünfte aus Beschäftigung
Unternehmung

Pronájem
Vermietung

Jiné
Andere

4) Jaká je čistá výše Vašich měsíčních příjmů? Vyberte pouze jednu odpověď. (Součet všech měsíčních příjmů, např. mzda a příjem z pronájmu, příjmy z podnikání atd.)
Wie hoch sind Ihre Monatseinnahmen netto? Wählen Sie nur eine Antwort. (Summe aller Monatseinnahmen, z.B. Lohn und Mieteinkünfte, Firmeneinnahmen usw.)
25.001 Kč až 50.000 Kč
Do 25.000 Kč
1.101 EUR bis 2.200 EUR*
bis 1.100 EUR*
Nemám pravidelný příjem
Nad 50.000 Kč
Ich habe keine regelmäßigen Einnahmen
Über 2.201 EUR*
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5) Jaké jsou Vaše investiční cíle? Vyberte pouze jednu odpověď.
Was sind Ihre Anlageziele? Wählen Sie nur eine Antwort
Investiční horizont do 3 let, nízký očekávaný výnos, nízké kolísání hodnoty investice do 2,5%
Investmenthorizont bis 3 Jahre, niedriger erwarteter Ertrag, niedrige Schwankung des Anlagewertes bis 2,5%
Investiční horizont do 5 let, nižší očekávaný výnos, nižší kolísání hodnoty investice do 10%
Investmenthorizont bis 5 Jahre, niedrigerer erwarteter Ertrag, niedrige Schwankung des Anlagewertes bis 10%
Investiční horizont do 7 let, vyšší potenciál výnosu při vyšší kolísání hodnoty investice do 20%
Investmenthorizont bis 7 Jahre, höheres Ertragspotenzial bei höherer Schwankung des Anlagewertes bis 20%
Investiční horizont nad 7 let, vysoký potenciál výnosu při vysoké míře kolísání hodnoty investice nad 20%
Investmenthorizont über 7 Jahre, hohes Ertragspotenzial bei hoher Schwankung des Anlagewertes über 20%
6) Jak byste se pravděpodobně zachoval/a, pokud by hodnota Vaší investice mimořádně poklesla více, než jste očekával/a? Vyberte pouze jednu odpověď.
Wie würden Sie sich entscheiden, falls der Wert Ihrer Anlage außerordentlich mehr nachgeben sollte, als Sie erwartet haben? Wählen Sie nur eine Antwort
Ukončil/a bych investici, abych zabránil/a případným dalším ztrátám.
Ich würde die Anlage beenden, um eventuelle weitere Verluste abzuwenden.
Investici bych zachoval/a.
Ich würde die Anlage erhalten.
Navýšil/a bych investici.
Ich würde die Anlage erhöhen.
*Částky uváděné v měně EUR jsou pouze orientační, rozhodující je vždy částka uvedená v CZK.
Die Euro-Beträge dienen nur zur Orientierung Zwecken Entschieden ist immer die tschechische Währung.

III. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU (vyplní Obchodní zástupce)
BEURTEILUNG DES FRAGEBOGENS (vom Handelsvertreter auszufüllen)
1) Odpovídá zamýšlená investice odborným znalostem a zkušenostem kvalifikovaného investora?
Entspricht die beabsichtigte Anlage den Fachkenntnissen und -erfahrungen eines qualifizierten Anlegers?
Počet bodů
Punktzahl

Ano
Ja

Ne
Nein

2) Odpovídá zamýšlená investice finančnímu zázemí a investičním cílům kvalifikovaného investora?
Entspricht die beabsichtigte Anlage dem Finanzumfeld und den Anlagezielen eines qualifizierten Anlegers?
Počet bodů
Punktzahl

Ano
Ja

Ne
Nein

Vyhodnocení provedl OZ / Beurteilung seitens des HV:
Jméno a příjmení OZ
HV: Vor- und Nachname

Evidenční číslo OZ
HV: Evidenznummer

Podpis OZ
HV: Unterschrift

IV. PODPIS
Poskytnutí těchto informací Investorem je nezbytné pro vyhodnocení, zda
Investorem zamýšlená investice odpovídá jeho finančnímu zázemí a
investičním cílům a jeho odborným znalostem a zkušenostem v oblasti
investic v případě, že hodlá investovat méně než ekvivalent 125.000 EUR
(platí v souhrnné výši pro všechny fondy kvalifikovaných investorů, které
obhospodařuje a jejichž administraci provádí Společnost).
Prohlašuji, že jsem uvedl pouze údaje pravdivé, úplné a prosté zkreslení. Dále
prohlašuji, že jsem porozuměl obsahu Dotazníku a že v případě, kdy nastane
jakákoliv změna v uváděných údajích, o ni bez zbytečného odkladu Fond
informuji.

Datum
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IV. UNTERSCHRIFT
Die Mitteilung dieser Informationen vom Anleger ist unerlässlich zur
Beurteilung, ob die vom Anleger beabsichtigte Anlage seinem Finanzumfeld,
seinen
Anlagezielen,
Fachkenntnissen
und
-erfahrungen
im
Investmentbereich entspricht, wenn der Anleger weniger als das Aquivalent
125.000 EUR investieren will (gilt in Gesamthöhe für alle Fonds der
qualifizierten Anleger, die die Gesellschaft verwaltet und deren
Administration sie durchführt).
Ich erkläre, dass ich nur richtige, vollständige und wahrhafte Angaben
angeführt habe. Ich erkläre ferner, dass ich den Inhalt des Fragebogens
verstanden habe und dass ich beim Eintrittirgend welcher Änderung der
angeführten Angaben ohne unnötigen Verzug den Fonds darüber
informieren werde.
Úředně / Obchodním zástupcem ověřený podpis Investora popřípadě jeho zástupce:
Amtlich/vom Handelsvertreter beglaubigte Unterschrift des Anlegers, bzw. seines
Vertreters:
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