Informace o plnění požadavků dle § 32 ZISIF
INVESTIKA, investiční společnost, a.s., IČO: 041 58 911, se sídlem Švédská 635/8, Smíchov, 150 00 Praha 5,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20668 (dále jen „INVESTIKA
IS“), jakožto investiční společnost oprávněná přesáhnout rozhodný limit, tímto, v souladu s § 241 odst. 1 písm.
h) ZISIF, informuje investory speciálního fondu obhospodařovaného INVESTIKA IS, že kapitál INVESTIKA IS je
umístěn pouze do likvidních věcí v právním smyslu, jejichž přeměna na peněžní prostředky je možná v krátké
době, přičemž tyto likvidní věci neobsahují spekulativní prvek.

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
se sídlem Švédská 635/8, Praha 5, 150 00
korespondenční adresa: U Zvonařky 291/3, Praha 2, 120 00
IČO: 041 58 911 tel: 233 334 990 e-mail: info@investika.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20668

Informácie o plnení požiadaviek podľa § 32 ZISIF
INVESTIKA, investiční společnost, a.s., IČO: 041 58 911, so sídlom U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120
00 Praha 2, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe,
oddiel B, vložka 20668 (ďalej len "INVESTIKA IS" ), ako investičná spoločnosť oprávnená presiahnuť
rozhodný limit, týmto, v súlade s § 241 ods. 1 písm. h) českého zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (ZISIF), informuje investorov
špeciálneho fondu obhospodarovaného INVESTIKA IS, že kapitál INVESTIKA IS je umiestnený len do
likvidných vecí v právnom zmysle, ktorých premena na peňažné prostriedky je možná v krátkej dobe,
pričom tieto likvidné veci neobsahujú špekulatívny prvok.

INVESTIKA, investičná spoločnosť, a.s.
so sídlom U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 041 58 911 TEL: (+420) 233 334 990 info@investika.cz
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 20668

