Public

Praha 14.9.2021
Rozhodnutí o likvidaci fondu ČSOB institucionální konzervativní
Vážený pane/Vážená paní,
dovolte nám, abychom Vás, jako podílníka fondu ČSOB institucionální konzervativní, ČSOB Asset Management,
a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“) touto cestou informovali, že objem majetku
ve Fondu značně poklesl, což narušilo možnosti efektivně spravovat aktiva Fondu s ohledem na náklady spojené
s existencí Fondu (např. poplatky depozitáři, audit). Pokud objem majetku ve fondu poklesne pod určitou úroveň,
není správa takového fondu efektivní vzhledem k výši nákladů, které by jednotliví investoři následně nesli, a
povinností správce je učinit vše, co je v nejlepším zájmu investorů.
Rádi bychom Vás informovali, že v důsledku rozhodnutí o zrušení fondu s likvidací bylo obchodování s Fondem od
14. září 2021 od 12:00 hodin pozastaveno a od této chvíle přestaly být přijímány jakékoli pokyny k obchodování.
Majetek ve Fondu bude zpeněžen a budou uhrazeny případné závazky Fondu. Následně bude podílníkům Fondu
vyplacen podíl na likvidačním zůstatku. Vaše součinnost není vyžadována.
Společnost ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ
25677888, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 jako
obhospodařovatel Fondu, rozhodla o zrušení Fondu s likvidací. Fond vstoupí do likvidace dne 16.9.2021.
Do 21. října 2021 Vám na účet zašleme částku odpovídající Vašemu podílu na likvidačním zůstatku.
V souvislosti s tím je potřeba zvážit daňové dopady, ideálně je zkonzultovat s Vaším účetním nebo daňovým
poradcem (ty budou aktuální až v roce 2022 – všechny potřebné podklady Vám přijdou ve výpisu v únoru 2022).
Rádi bychom Vám ve spolupráci s vaším bankéřem nabídli možnost peníze ze zrušeného fondu reinvestovat.
Dovolujeme si Vám proto nabídnout možnost do 22. listopadu 2021 vyplacenou částku investovat do libovolného
fondu z nabídky ČSOB, a to bez vstupního poplatku. Informace o aktuální nabídce našich produktů Vám rád
poskytne Váš bankéř.
V případě jakýchkoliv otázek se neváhejte obrátit na svého bankéře (případně na paní Štěpánku Ježkovou:
stepanka.jezkova@csob.cz).
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