
 
 
 
 
Oznámení o zmírnění podmínek zpětného odkupu akcií Českého fondu půdy 
 
Vzhledem k dosavadnímu vysokému zájmu investorů celková hodnota majetku fondu přesáhla 1,3 
mld. Kč. Fond má úspěšně zainvestované prostředky do základního portfolia pozemků a zároveň 
současná velikost fondu, jeho likvidita a tržní situace umožňuje pružněji řídit cash flow.  
 
Pro zvýšení komfortu investorů rozhodlo představenstvo fondu o zmírnění podmínek pro předčasný 
zpětný odkup akcií. Záměrem představenstva je řídit likviditní pozici fondu takovým způsobem, aby 
fond mohl dodržet níže uvedené podmínky pro celkový objem 30 mil. Kč zpětného odkupu akcií ke 
každému obchodnímu datu: 
 

• Poplatek za zpětný odkup akcií při nedodržení doporučené doby držení investice 5 let se 
snižuje na 3% z ceny odkupované akcie a zároveň se v takovém případě lhůta pro žádost o 
zpětný odkup akcií zkracuje na 3 měsíce před obchodním datem. 

 
Bez poplatku fond nadále bude vykupovat zpět akcie na základě pokynů obdržených po 5 letech od 
zakoupení akcií. 
 
Výše uvedené zmírnění podmínek pro předčasný zpětný odkup akcií platí až do odvolání, přičemž 
lhůta pro doručení žádostí o zpětný odkup pro nejbližší obchodní datum 1.5.2018 se zkracuje na 15 
dní. 

 
Pokud souhrnná hodnota žádostí o předčasný zpětný odkup akcií překročí limit 30 mil. Kč k jednomu 
obchodnímu datu, představenstvo společnosti: 

- může rozhodnout o odkoupení většího objemu akcií překračujícího limit 30 mil. Kč, nebo 
- může rozhodnout o odmítnutí všech žádostí o odkup, nebo 
- může rozhodnout o snížení počtu odkupovaných akcií zčásti, přičemž snížení provede 

proporcionálně, stejným procentem pro všechny obdržené žádosti. Pokud by v důsledku 
takového snížení výsledná čistá hodnota akcií držených jedním investorem klesla pod částku 
minimálního podílu dle statutu a příslušných právních předpisů, Společnost odkoupí všechny 
akcie daného investora. 
 

Pojmy použité v tomto oznámení se vykládají ve smyslu nabídkového memoranda včetně 
informačního dodatku pro Český fond půdy v posledním znění. 
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