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Oznámení o sloučení podílových fondů a vzniku 

práva na odkoupení podílového listu 
 

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, se sídlem Radlická 333/150, 150 
57 Praha 5, IČ 25677888, oznamuje, že Česká národní banka (dále jen „ČNB“) vydala 
dne 22. prosince 2015, podle § 401 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních 
společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon“) rozhodnutí č. j. 
2015/140863/CNB/570, kterým udělila povolení ke sloučení speciálního podílového 
fondu ČSOB středoevropský, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, 
otevřený podílový fond (dále jen „slučovaný fond“) se speciálním podílovým fondem 
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený 
podílový fond (dále jen „přejímající fond“), které nabylo právní moci dne 30. prosince 
2015.  
 
Rozhodným dnem sloučení podílových fondů je 10. březen 2016. 
 
K rozhodnému dni sloučení slučovaný fond zanikne, jeho majetek bude převeden do 
přejímajícího fondu a podílníci slučovaného fondu se stanou podílníky přejímajícího 
fondu. Podílové listy slučovaného fondu budou podílníkům vyměněny za podílové listy 
přejímajícího fondu tak, že v elektronické evidenci dojde ke změně označení podílového 
listu. Počet a hodnota podílových listů přejímajícího fondu, které získá podílník 
slučovaného fondu k rozhodnému dni, bude určena na základě výměnného poměru dle 
projektu sloučení.  
 
Uveřejněním tohoto oznámení vzniká podílníkům fondu ČSOB středoevropský, ČSOB 
Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond právo na 
odkoupení podílových listů zanikajícího fondu bez srážky. Toto právo musí být 
uplatněno do dvou měsíců ode dne uveřejnění tohoto oznámení, jinak zanikne. 
 
Text rozhodnutí ČNB, klíčové informacemi pro investory přejímajícího fondu a statut 
přejímajícího fondu naleznete na adrese www.csobam.cz a na všech prodejních 
místech. 
 
Dne 10. března 2016 byl na základě hodnoty NAV slučovaných fondů stanoven 
výměnný poměr, který činil 1,38883962071. 
 
Představenstvo společnosti 
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost 
 
 

 

http://www.csobam.cz/

