Ve statutu fondu AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost,
a.s. byly představenstvem, s účinností od 1. 6. 2019, schváleny tyto změny:
 V článku II. ÚDAJE O OHOSPODAŘOVATELI, v par. 12 Výše základního kapitálu a
jeho splacení se změnila výše částky ze 14.960 000,- Kč na 3.300 000,-Kč.
 V článku VII. RIZIKOVÝ PROFIL byl přejmenován par. 68 Specifické riziko vrácení
plnění přijatého od Ministerstva financí ČR na Specifické riziko sporů s Ministerstvem
financí ČR a článek byl doplněn o aktuální informace. Celé znění par. je:
1) Na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 24.5.2018 č.j.: 8 C 445/2014-456
ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j: 30 Co 366/2018-524 ze dne
27.11.2018, bylo Investiční společnosti uloženo zaplatit České republice – Ministerstvu
financí za Podílový fond částku 170.394..661,12 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05% p.a.
od 1.9.2014 do zaplacení, a podíl na náhradě nákladů řízení. Proti těmto rozsudkům podala
Investiční společnost dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, které je vedeno pod sp.zn. 28 Cdo
1297/2019. Úhrada částky 170.394.661,12 Kč a náhrady nákladů řízení byla provedena
z účtu Podílového fondu ve prospěch České republiky – Ministerstva financí dne 12. 12.
2018. Úroky z prodlení uhrazeny nebyly, neboť Investiční společnost požádala o odklad
vykonatelnosti předmětných rozsudků v rozsahu úroků z prodlení z důvodu podaného
dovolání k Nejvyššímu soud ČR.
2) V případě žádosti o odklad vykonatelnosti existuje riziko, že této žádosti nebude vyhověno a
úroky z prodlení budou Českou republikou – Ministerstvem financí vymáhány v exekučním
řízení.
3) Ve vztahu k podanému dovolání pak existuje riziko, že mu nebude Nejvyšším soudem ČR
vyhověno. V takovém případě budou Investiční společností uplatněny další mimořádné
prostředky obrany proti předmětným rozhodnutím (zejména ústavní stížnost a žaloba
k Evropskému soudu pro lidská práva).
4) S ohledem na povinnost Podílového fondu k plnění dle předmětných rozsudků existuje riziko
výkonu rozhodnutí nebo exekučního řízení zahájeného Českou republikou k vymožení tohoto
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plnění. V důsledku exekučního řízení může dojít k omezení ve fungovaní Podílového fondu,
zejména k omezení možnosti obhospodařování majetku Podílového fondu, k neplnění
zákonných limitů pro rozložení rizik a k nucené realizaci majetku Podílového fondu, a
k ohrožení existence Podílového fondu. V důsledku probíhajícího exekučního řízení bude
také vyloučena možnost Podílového fondu provádět odkupování podílových listů.
5) Existuje riziko nevrácení daně z příjmů, uhrazené v důsledku přijetí plnění od České
republiky dle platných předpisů. Uhrazená daň z příjmů dle platných předpisů může za
určitých okolností dopadnout do majetku Podílového fondu (negativní dopad změn
daňových předpisů).
 V článku XV. SPOR s ČESKOU REPUBLIKOU, par. 117:
o V odst. (3) byl v první větě přidán text: a na zaplacení úroků z prodlení ve výši
8,05 % p.a. od 1.9.2014 do zaplacení, ve druhé větě byl odstraněn text: ve výši
170.394.661,12 Kč České republice.
o V odst. (4) byl doplněn text: brání se proti němu dovoláním k Nejvyššímu soudu
ČR sp.zn. 28 Cdo 1297/2019 a případně se bude bránit i dalšími prostředky a
odstraněn text: bude se proti němu bránit dovoláním a případně dalšími
prostředky.
o Byl přidán odstavec (5) ve znění:
Úroky z prodlení ve výši 8,05 % p.a. z částky 170. 394.661,12 Kč od 1.9.2014 do
zaplacení uhrazeny z majetku podílového fondu nebyly a Investiční společnost
v souvislosti s podáním dovolání požádala Nejvyšší soud ČR o odklad vykonatelnosti
Obvodního soudu pro Prahu 6 č.j. 8C 445/2014-456 ze dne 24. 5. 2018, ve znění
rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 30 Co 363/2018 ze dne 27. 11. 2018 do
rozhodnutí o podaném dovolání. Česká republika – Ministerstvo financí však dne
6.3.2019 podala návrh na zahájení exekuce vůči Podílovému fondu k vymožení
pohledávky na zaplacení úroků z prodlení ve výši 8,05 % p.a. od 1.9.2014 do zaplacení.
Investiční společnost bude uplatňovat k obraně proti této exekuci na majetek Podílového
fondu všechny možné prostředky.
Změny ve statutu podílového fondu jsou platné ode dne jejich schválení představenstvem a jsou
účinné od 1. 6. 2019.
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