
VEŘEJNÁ VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ 

 

Společnost DS investiční fond SICAV a.s. 

IČO 05775787 

se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22201 

zastoupena jediným členem představenstva 

společností Proton investiční společnost, a.s. 

IČO 07007841,  

se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00,  

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23333  

zastoupenou Ing. Pavlem Fuchsem, pověřeným zmocněncem 

(dále jen „Fond“) 

tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a 

fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“) vyzývá kvalifikované investory 

k úpisu investičních akcií třídy B Fondu. 

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF.  

Fond je obhospodařován jediným členem statutárního orgánu, společností Proton investiční 

společnost, a.s. Administrátorem Fondu je AMISTA investiční společnost, a.s., IČO 27437558, 

se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00. 

Podmínky úpisu investičních akcií třídy B 

Investiční akcie třídy B jsou vydávány jako kusové, tj. bez jmenovité hodnoty, představují tedy 

stejné podíly na fondovém kapitálu Fondu, připadajícím na investiční akcie třídy B. Investiční 

akcie třídy B budou vydány jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno akcionáře a nejsou 

přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním obdobném 

regulovaném trhu. S investičními akciemi třídy B nebude spojeno hlasovací právo, nestanoví-

li zákon nebo stanovy Fondu jinak. S investičními akciemi třídy B bude spojeno právo na jejich 

odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet investiční části Fondu. 

Další podrobnosti týkající se investičních akcií třídy B vydávaných Fondem lze nalézt ve 

stanovách nebo ve statutu Fondu. 

Úpis investičních akcií třídy B bude probíhat na základě smlouvy o úpisu, vydání a zpětném 

odkupu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie třídy B a 

Fondem.  

Lhůta pro úpis investičních akcií třídy B je stanovena jako doba neurčitá, počínaje dnem 

5. listopadu 2019. 



Výše vstupního poplatku byla stanovena na 0 % z investované částky. 

Podrobné podmínky úpisu jsou uvedeny ve stanovách Fondu, ve statutu Fondu a ve smlouvě o 

úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií, které jsou k dispozici v sídle člena 

představenstva Fondu na adrese Klimentská 1216/46, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00. 

Na uzavření smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií není právní nárok. 

Fond není povinen smlouvu o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií se zájemcem 

uzavřít, a to i bez uvedení důvodu. 

V Praze dne 5. listopadu 2019 

 

 

 

_______________________________ 

DS investiční fond SICAV a.s. 

Proton investiční společnost, a.s., člen představenstva 

Ing. Pavel Fuchs, pověřený zmocněnec 

 


