Ve statutu fondu AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční
společnost, a.s. byly představenstvem, s účinností od 5. 2. 2018, schváleny tyto změny:
V článku XII. VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ FONDU byl v § 89
Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů v odst. (2) přidán bod d). Celé znění §
89 Pozastavení a odkupování podílových listů odst. (2) je:

-

(2) K pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů může dojít zejména
a)

v případě živelné pohromy nebo jiných mimořádných událostí (terorismus, atd.);

b)

v případě rozsáhlého narušení kapitálového trhu a jeho subjektů;

c)

v jiných případech, pokud je to potřebné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných
zájmů podílníků;

d)

na dobu nezbytně nutnou též z provozních důvodů.

-

V článku XIV. DALŠÍ INFORMACE byl změněn § 112 Certifikace – bylo aktualizováno
certifikační logo systému managementu kvality ISO 9001. Celé znění § 112 je:

-

Investiční společnost získala v roce 2007 pro činnost „Vytváření a obhospodařování otevřených
podílových fondů a poskytování služeb souvisejících s kolektivním investováním“ certifikát
systému managementu kvality ISO 9001:2015. Certifikace byla provedena společností Lloyds
Register Quality Assurance.
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V přílohách statutu podílového fondu AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený
podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. byly aktualizovány dynamické údaje, které
vyžadují pravidelnou aktualizaci:
 v příloze č. 1 Seznam vedoucích osob Investiční společnosti – délka praxe
 v příloze č. 3 Údaje o historické výkonnosti podílového fondu - grafy
 v příloze č. 5 Údaje o poplatcích a nákladech – ukazatel TER
 datum nabytí účinnosti statutu v poslední větě
 datum podpisu předsedy představenstva
Současně s pravidelnou aktualizací dynamických údajů ve statutu fondu bylo v souladu s §
19 Nařízení vlády č. 242/2013 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu
poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě aktualizováno také
Sdělení klíčových informací pro investory podílového fondu, konkrétně údaje o historické
výkonnosti podílového fondu a údaje o poplatcích a nákladech - ukazatel TER.

Změny ve statutu a ve sdělení klíčových informací pro investory podílového fondu jsou platné ode
dne jejich schválení představenstvem a jsou účinné od 5. 2. 2018.
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