Ve statutu AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční
společnost, a.s. byly představenstvem, s účinností od 1. 1. 2017, schváleny tyto změny:
-

V článku XI. ÚDAJE O PODÍLOVÝCH LISTECH, byl změněn § 85 Prokázání
vlastnického práva k podílovým listům - rozšířen byl odst. (1) o poslední větu a byly
přidány odst. (2) a (3). Celé znění § 85, odst. (1) až odst. (3) je:

(1) Jelikož jsou Podílové listy vedeny v zaknihované podobě, je seznam podílníků Podílového
fondu nahrazen evidencí Podílových listů vedenou CDCP (viz § 83). Veškeré změny ve
vlastnictví k Podílovým listům jsou podílníci povinni provádět v evidenci Podílových listů dle
podmínek stanovených CDCP.
(2) Investiční společnost v návaznosti na evidenci Podílových listů v CDCP vede svou interní
evidenci podílníků Podílového fondu. Podílníci jsou povinni veškeré změny ve vlastnictví
k Podílovým listům oznamovat také Investiční společnosti, a to bez zbytečného odkladu po
provedení změny vlastnictví k Podílovým listům v evidenci cenných papírů.
(3) Není-li prokázán opak, Investiční společnost považuje za vlastníka Podílových listů osobu,
která je uvedena jako vlastník Podílových listů v interní evidenci Investiční společnosti dle odst.
(2). Není-li Podílník veden v interní evidenci Investiční společnosti, je Podílník povinen
prokázat vlastnické právo k podílovým listům Podílového fondu výpisem z majetkového účtu
cenných papírů.

-

V článku XII VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ FONDU v § 90
Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů, odst. (4) byla změněna poslední
věta, celé znění odst. (4) je:

(4) Po obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů Podílového fondu Investiční
společnost bez zbytečného odkladu vydá nebo odkoupí podílové listy Podílového fondu, o jejichž
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vydání nebo odkoupení požádali podílníci před pozastavením nebo během pozastavení vydávání
nebo odkupování podílových listů. Při vydání nebo odkoupení těchto podílových listů se použije
aktuální hodnota podílového listu, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání
žádosti.

-

V článku XV. Přechodné období, § 116 Rezerva, odst. (5) byla doplněna poslední věta
(definice „Rezervy“), celé znění odst. (5) je:

(5) Z důvodu možnosti rozhodnutí soudu o povinnosti Podílového fondu uhradit České
republice částku ve výši 1,366.672.412,56 Kč z titulu bezdůvodného obohacení Podílového
fondu byla v účetnictví Podílového fondu ke dni 1. 12. 2014 vytvořena rezerva ve výši
1,366.672.412,56 Kč. Takto vytvořená rezerva se průběžně upravuje o výnosy a náklady spojené
se správou majetku odpovídajícího vytvořené rezervě, tj. zvyšuje se o výnosy dosažené
obhospodařováním majetku odpovídajícího vytvořené rezervě nebo se snižuje o náklady spojené
se správou peněžních prostředků tvořících rezervu (dále jen „Rezerva“).

-

V článku XV. Přechodné období, § 116 Rezerva, odst. (6) bylo v úvodní větě vloženo
slovní spojení „při zohlednění úprav o výnosy a náklady“ celá věta zní:

(6) Podílový fond je povinen držet Rezervu, při zohlednění úprav o výnosy a náklady, do doby,
než nastane některá z následujících skutečností:…
-

Datum podpisu a účinnosti statutu „dne 1. 9. 2016“ se nahrazuje datem „dne 1. 1. 2017“.

Sdělení klíčových informací pro investory zůstala nezměněna.
Změny ve statutech jsou platné ode dne jejich schválení představenstvem a jsou účinné od
1. 1. 2017.
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