
       
FORMULÁŘ PROHLÁŠENÍ – DOTAZNÍK INVESTORA 

ČESKÝ FOND SICAV plc - Český Fond Půdy 

 

Část I: Tuto část vyplní Kvalifikovaný investor  

 Tímto potvrzuji, že se mnou může být jednáno jako s „Kvalifikovaným investorem“, neboť splňuji požadavky této 

definice, a to na základě kladných odpovědí poskytnutých na otázky uvedené níže nebo na základě uvedených 

důvodů. Potvrzuji, že jsem četl Nabídkové memorandum včetně povinných upozornění na rizika a že rozumím jeho 

obsahu.  

Nebo:  

 Tímto potvrzuji, že Manažer/Sales Agent/třetí strana prodávající podíly v Subjektu mně upozornil(a), že 

k porozumění rizikům spojeným s investováním do Subjektu nemám dostatečné znalosti a zkušenosti.  

 

Splňuji kvalifikační předpoklady definice „Kvalifikovaného investora“, jelikož mám  nezbytné odborné znalosti a zkušenosti 

k činění vlastních investičních rozhodnutí a k porozumění souvisejícím rizikům. 

 

Jsem fyzická osoba, která disponuje čistým jměním nebo čistým jměním v rámci společného jmění manželů, jehož hodnota 

přesahuje 750.000 EUR nebo 750.000 USD (nebo ekvivalentní částku v jiné měně). 

Část II: Tuto část vyplní Manažer/Sales Agent/třetí osoba prodávající podíly v Subjektu (zaškrtněte správnou odpověď) 

Tímto potvrzuji, že:  

Ano □ jsem přesvědčen, že investor má nezbytné zkušenosti a znalosti, aby pochopil související rizika;  

Nebo:  

Ne □ nejsem přesvědčen, že investor má nezbytné zkušenosti a znalosti, aby pochopil související rizika, a že 

jsem o tom investora/řádně zmocněného zástupce informoval. 

Jméno/Název   

Podpis  

Jméno/Název Manažera/Sales Agenta/třetí strany   

Datum  

 

Tímto potvrzuji, že nesplňuji  definici „politicky angažované osoby“, tj. fyzické osoby, která je či byla 

pověřena výkonem významné veřejné funkce, ani jejích rodinných příslušníků nebo osob, o nichž je známo, že 

jsou blízkými spolupracovníky takové osoby, vyjma spolupracovníků na střední či juniorní úrovni. 

 

Prohlašuji, že budoucí dividendy plynoucí z fondu budou představovat méně než 90% mého příjmu, a že budu 

informovat fond, kdybych tuto hranici přesáhl. 

 

Prohlašuji, že jsem si vědom rizik spojených s investováním do podfondu fondu kvalifikovaných investorů 

Český fond SICAV, p. l. c. 
  

Ano □ Ne □ 

Jméno Investora:  

Podpis  

 

 

Datum  

 

  

  
 

  


