
 

GENERALI PPF INVEST PLC  

 

První doplnění Prospektu (dále jen „Dodatek“) 

 

Tento Dodatek tvoří nedílnou součást Prospektu společnosti Generali PPF Invest plc (dále 

označována jen jako „Společnost”) ze dne 15. ledna 2010 a nesmí být distribuován 

samostatně. Pokud není uvedeno jinak, všechny termíny obsažené v tomto Dodatku mají 

stejný význam jako termíny definované v Prospektu. 

 

Ředitelé Společnosti přijímají odpovědnost za informace obsažené v tomto dokumentu a Prospektu. 

Podle nejlepšího vědomí a přesvědčení Ředitelů (kteří přijali veškerá přiměřená opatření k zajištění 

těchto skutečností) jsou informace obsažené v tomto dokumentu a Prospektu v souladu se 

skutečnostmi a není vynechána žádná skutečnost, která by mohla ovlivnit význam těchto informací. 

Ředitelé přijímají zodpovědnost odpovídajícím způsobem. 

 

Pokud z kontextu nevyplývá jinak, mají termíny a výrazy uvedené v tomto Dodatku stejný význam 

jako termíny definované v Prospektu. 

 

1. Založení nové Třídy denominované v české koruně ke každému z Fondů Generali PPF 

Cash & Bond Fund, Generali PPF Corporate Bonds Fund, Generali PPF Global Brands 

Fund, Generali PPF New Economies Fund, Generali PPF Oil Industry and Energy 

Production Fund a Generali PPF Commodity Fund 
  

 (a) V kapitole „Výklad pojmů“ v každém z Dodatků pro jednotlivé Fondy se tímto stávající 
definice pojmu „Počáteční cena“ zcela ruší a nahrazuje následujícím textem: 

  

 „Počáteční cena“ označuje 10 EUR pro EUR Třídy A, ekvivalent 10 EUR v HUF pro HUF 

Třídy A, ekvivalent 10 EUR v PLN pro PLN Třídy A, ekvivalent 10 EUR v RON pro RON Třídy 

A a ekvivalent 10 EUR v CZK pro CZK Třídy A.    
 

(b) V kapitole „Základní měna“, pod-názvu „Měna Třídy“, bude v každém z Dodatků pro 

jednotlivé Fondy doplněn následující text: 
 

  “Třída A CZK bude denominována v CZK* 

*CZK je zkratka české koruny, zákonné měnové jednotky České republiky 

 

(c) V kapitole „Nabídka“ bude v každém z Dodatků pro jednotlivé Fondy doplněn následující 
text: 

Třída A CZK bude investorům nabízena od 23. září 2010, 9:00 hodin irského času do 23. září 

2010, 17:00 hodin irského času („počáteční upisovací období“) za Počáteční cenu.  

 

2. Dodatek k minimální velkosti transakce pro každý z Fondů 
 

Minimální velikost transakce pro každou Třídu Podílových listů každého Fondu bude snížena. 

V kapitole „Minimální nákup, Minimální držba a Minimální velikost transakce“ v každém 

z Dodatků pro jednotlivé Fondy se tímto stávající obsah prvního a třetího sloupce týkající se 

seznamu Tříd Podílových listů a minimální velikosti transakce zcela ruší a nahrazuje 

následujícím textem: 

 

Třída Podílových listů Minimální velikost transakce   

Třída A EUR 1 EUR  

Třída A HUF HUF ekvivalentní 1 EUR 

Třída A PLN PLN ekvivalentní 1 EUR  

Třída A RON RON ekvivalentní 1 EUR 

Třída A CZK  CZK ekvivalentní 1 EUR 

 



 

 

Minimální částka v případě nákupu Podílových listů pro novou Třídu A CZK je částka v CZK 

odpovídající částce 100 EUR; odpovídajícím způsobem bude doplněn sloupec uvádějící 

minimální částky nákupu Podílových listu v kapitole 7 každého z Dodatků pro jednotlivé 

Fondy o následující text: 

 

„CZK ekvivalentní 1 EUR“ 

 

Minimální částka držby Podílových listů pro novou Třídu A CZK je částka v CZK odpovídající 

částce 10 EUR; odpovídajícím způsobem bude doplněn sloupec uvádějící minimální částky 

držby Podílových listu v kapitole 7 každého z Dodatků pro jednotlivé Fondy o následující text: 

 

„CZK ekvivalentní 10 EUR“ 

 

3. Dodatek k investiční politice každého z Fondů ve vztahu k investicím do cenných 

papírů subjektů kolektivního investování a umožnění investovat až 100% Čisté hodnoty 

aktiv Fondů do těchto cenných papírů. V této souvislosti dochází k následujícím 

změnám: 

   

 (a) S účinností od 23. září 2010 bude první strana každého z Dodatků pro jednotlivé 

Fondy doplněna o následující text, který bude zařazen jako pátý odstavec této strany: 

 

 “Fond může investovat až 100% z Čisté hodnoty svých aktiv do cenných papírů vydaných 

jinými subjekty kolektivního investování.“  

 

(b) První odstavec kapitoly „Investiční politika“ každého z Dodatků pro jednotlivé 

Fondy bude doplněn v první větě odkazující se na investice Fondů do určitých 

investičních instrumentů o následující text „a/nebo cenných papírů subjektů 

kolektivního investování s níže uvedenými detailními informacemi“. 

 

 (c) Dále s účinností od 23. září 2010 bude z kapitoly „Investiční politika“ každého z 

Dodatků pro jednotlivé Fondy odstraněn následující odstavec: 

 
„Fond může také investovat až 20% z Čisté hodnoty svých aktiv do cenných papírů vydaných 
otevřenými subjekty kolektivního investování (včetně jiných Fondů Společnosti a dalších 
otevřených subjektů kolektivního investování obhospodařovaných Investičním manažerem a 
specializovaných fondů ETF), které mají obdobnou investiční politiku, jako má Fond, nebo do 
fondů peněžního trhu, jakožto součásti strategie řízení hotovosti.“ 

 

Výše uvedený odstavec bude nahrazen v každém z Dodatků pro jednotlivé Fondy, 

kapitole „Investiční politika“ následujícím textem:  

 
„Fond může investovat do specializovaných fondů ETF s cílem umístění a zhodnocení 
investic ve výše uvedených třídách aktiv či za účelem zajištění. Fond také může, v souladu 
s požadavky Finančního regulátora, investovat až 100% z Čisté hodnoty svých aktiv do 
cenných papírů vydaných subjekty kolektivního investování s cílem umístění a zhodnocení 
investic ve výše uvedených třídách aktiv a dosažení svého investičního cíle. Tyto subjekty 
zahrnují jiná schémata řízená Investičním manažerem, ostatní Fondy Společnosti či mohou 
také zahrnovat subjekty kolektivního investování s podkladovými aktivy umístěnými ve výše 
uvedených třídách aktiv. Fond může také investovat do fondů peněžního trhu (s uděleným 
ratingem nad či pod investičním stupněm, či s neuděleným ratingem), jakožto součást 
strategie řízení hotovosti. 
 
Subjekty kolektivního investování, do kterých může Fond investovat, jsou regulované 
otevřené fondy a/či regulované nebo neregulované uzavřené fondy, které mohou používat 
instrumenty s pákovým efektem. Otevřené fondy, které nejsou autorizovány jako UCITS 



 

fondy, a mají domicil v Irsku, v členských státech EEA, v USA, Jersey, Guernsey či na ostrově 
Man, podléhají předchozímu schválení Finančního regulátora. V případě ostatních jurisdikcí, 
které mají určitý režim regulace, musí být zajištěna ochrana Podílníků na úrovni ekvivalentní 
ochraně, kterou Podílníkům poskytují UCITS schémata. 

 
Maximální výše poplatků za obhospodařování, která může být účtována subjekty kolektivního 
investování, do kterých Fond hodlá investovat, činí maximálně 3% z jejich celkové čisté 
hodnoty aktiv.“ 

 
 

   

 

Datem tohoto Dodatku je 23. září 2010. 

 

 

 


