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Z obsahu

25. výročí společnosti

Aktuálně: výr očí společnosti

V říjnu oslavila naše společnost kulaté jubileum.

Nepřehlédněte: AKCI BEZ POPLATKŮ
Zajímavosti: o Muzeu cenných papír ů

Počátky vzniku AKRO investiční společnosti, a.s. se datují od
8. 10. 1993, kdy byla společnost zapsána do obchodního rejstříku, v té době pod názvem Raiffeisen Alfa investiční společnost, a.s.
Spojení s bankou Raiffeissen bylo po několika letech ukončeno, poté se společnost AKRO postupně stala úspěšnou NEZÁVISLOU investičních společností na českém trhu, umožňující
atraktivní alternativu investovaní.
U příležitosti výročí společnosti jsme připravili novou akci
investování bez poplatků do AKRO akciového fondu
nových ekonomik.
Mimo toho je naplánováno také brzké spuštění inovovaných
webových stránek.

I N V E S T U J T E B E Z V S T U P N Í H O P O P L AT K U
více na www.akro.cz
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Složení portfolia dle sektoru

Složení portfolia dle odvětví
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Sponzorujeme…..
Oslava slavných
československých podniků

Městského soudu v Praze.
V důsledku uvedeného rozhodnutí soudu představenstvo společnosti rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů:
AKRO globálního akciového fondu
AKRO fondu progresivních společností

U příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky,
se AKRO investiční společnost rozhodla sponzorovat Muzeum cenných papírů - nadační fond Praha.
Toto on-line muzeum má v současné době více než 81 000
exponátů, sbírka zahrnuje především historické československé akcie a dluhopisy.
Muzeum cenných papírů je ale více než jen sbírka historických cenných papírů. Během posledního desetiletí publikovalo řadu příběhů souvisejících s nejslavnějšími československými a příležitostně i se zahraničními společnostmi.

AKRO balancovaného fondu.
V době pozastavení provedla společnost přecenění majetků
fondů na reálnou hodnotu, v závislosti na rozhodnutí soudu, v důsledku čehož došlo ke změně hodnoty fondového
kapitálu a tím i ke změně aktuální hodnoty podílových listů
uvedených fondů.
Na základě vyhlášeného rozsudku zaplatí společnost AKRO
České republice na jistině částku 2.080.447.226,12 Kč. Zároveň podá AKRO investiční společnost proti rozsudku dovolání a v případě jeho zrušení se bude společnost AKRO domáhat vrácení této částky z důvodu bezdůvodného obohacení.
Pokud se týká úroků z prodlení, AKRO úroky zatím hradit
nebude, neboť v souvislosti s podáním dovolání proti rozsudku, bude žádat o odklad vykonatelnosti dle § 243 písm. a)
o.s.ř., když by fondům, plněním těchto úroků přesahujících
jejich majetek, vznikla závažná újma.

Rudolf Píša, hlavní autor článků pro muzeum a uznávaný
odborník, je jedním z vedoucích historiků České republiky.

Ujišťujeme podílníky, že děláme maxim, abychom celou věc
uspokojivě vyřešili.

Dějiny firem, doplněné o krásné ilustrace z muzejní sbírky,
představují jedinečný záznam komerčního dědictví České a
Slovenské republiky.

Technická přestávka

Odkazy na spoustu zajímavých článků naleznete na stránkách muzea: http://www.das-mcp.cz/muzeum/cz/aktuality
Dalším tipem pro čtenáře je také nádherně ilustrovaná kniha
MCP Pivovary a sladovny od Rudolfa Píši. Vřele doporučujeme!

C.S. fondy
Dne 27. 11. 2018 proběhlo další jednání před Městským soudem v Praze, který rozhodl o odvolání AKRO investiční společnosti, a. s. proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6, č.
j.: 8 C 445/2014-456 ze dne 24. 5. 2018 tak, že napadený
rozsudek potvrdil.

Upozorňujeme klienty na plánovanou technickou přestávku
na konci roku.
Ve dnech 27. 12. až 31. 12. 2018 bude uzavřeno obchodní
místo naší společnosti. Posledním obchodním dnem tedy
bude pátek 21. 12. 2018, prvním obchodním dnem středa
2. 1. 2019.
V době technické přestávky nebudou stanovovány ani vyhlašovány hodnoty podílových listů. Pokyny k vydání nebo odkoupení, přijaté v době přestávky, budou vypořádány
7. ledna 2019.
Pro více informací sledujte naše internetové stránky.

PF 2019

Z majetku podílových fondů je AKRO investiční společnost,
a. s. povinna provést úhradu žalované částky, včetně úroků z
prodlení, a to do 3 dnů od nabytí právní moci rozsudku
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