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1. Úvodní ustanovení
I.

Úvod
A.
Představenstvo INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) tímto v
souladu s ustanoveními Vyhlášky č. 244/2013 Sb. o bližší úpravě některých pravidel zákona o
investičních společnostech a investičních fondech (dále též jen „Vyhláška") vydává tuto
zveřejňovanou část svých postupů pro zjišťování a řízení střetů zájmů a informace o povaze
nebo zdroji střetu zájmů (dále též jen „Politika střetů zájmů“ nebo „Politika“).
B.

Tyto zásady jsou společné ve vztahu k
1.
vlastníkům cenných papírů vydávaných fondy obhospodařovanými
Společností, respektive ve vztahu ke Společností obhospodařovaným fondům.
2.
k zákazníkům, jimiž Společnost případně poskytuje investiční služby (dále též
jen „zákazník“),
(Společností obhospodařované fondy a majetek svěřený zákazníky Společnosti v
případě investičních služeb, dále též jen „obhospodařovaný majetek“. Vlastník
cenného papíru vydávaného fondem obhospodařovaným Společností a zákazník
společně dále též jen „investor“ neplyne-li z kontextu jinak).

C.
Cílem dokumentu Politika střetu zájmů je informovat investory o zásadách a způsobech
řízení střetů zájmů uplatňovaných Společností, a to zejména při identifikaci možných střetů
zájmů, nastavení mechanismů pro zamezování jejich vzniku a při plnění povinnosti informovat
investora o povaze a zdroji střetu zájmů, jehož vzniku nelze spolehlivě zamezit, respektive,
který má nepříznivý vliv.
D.
V případě, že je relevantní členství Společnosti v podnikatelském seskupení dle
příslušných právních předpisů, Společnost zjišťuje a řídí střety zájmů rovněž s ohledem na
všechny předvídatelné okolnosti, které mohou vyvolat střet zájmů v důsledku struktury
podnikatelského seskupení a předmětu podnikání jeho členů.
II.

Kde mohou vznikat střety zájmů
A.

Střet zájmů může obecně vznikat mezi:
1.

Společností a obhospodařovanými fondy,

2.
obhospodařovanými fondy a jejich investory, fondy obhospodařovanými
Společností navzájem a mezi investory těchto fondů navzájem anebo mezi zákazníky a
potenciálními zákazníky navzájem,
3.
Společností nebo obhospodařovanými fondy a jinými zákazníky Společnosti
nebo takovými zákazníky navzájem,
4.
Společností a osobami se zvláštním vztahem ke Společnosti (ve smyslu
příslušných právních předpisů)
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5.
Společností, jejími vedoucími osobami, vázanými zástupci a jejími zaměstnanci
a zákazníky nebo potenciálními zákazníky
6.
osobou, která ovládá Společnost, je ovládána Společností nebo osobou
ovládanou stejnou osobou jako Společnost, jejich vedoucími osobami a vázanými
zástupci, a vedoucími osobami Společnosti, investory fondů obhospodařovaných
Společností, popřípadě jinými zákazníky Společnosti nebo potenciálními zákazníky
7.
investičními zprostředkovateli, pomocí kterých Společnost případně provádí
své činnosti, a jejich zákazníky.
III.

Co může být pokládáno za střet zájmů
A.
Při zjišťování a posuzování střetu zájmů jsou zohledňovány zejména situace, kdy
osoba uvedená v předchozím odstavci
1.
může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor
obhospodařovaného fondu anebo zákazníka
2.
má odlišný zájem na výsledku služby poskytované fondu nebo na výsledku
obchodu prováděného jménem fondu anebo jménem zákazníka od zájmu tohoto
fondu anebo tohoto zákazníka
3.
má motivaci upřednostnit zájem fondu anebo zákazníka před zájmy jiného
fondu anebo zákazníka
4.

podniká ve stejném oboru jako fond anebo zákazník

5.
dostává nebo dostane od jiné osoby, než je fond, poplatek, odměnu nebo
nepeněžitou výhodu (dále jen „pobídka“) v souvislosti se službou fondu anebo
zákazníkovi, a tato pobídka nepředstavuje obvyklou úplatu za poskytovanou službu.

2. Postupy
I.

Opatření předcházející střetu zájmů
A.

Organizační struktura a tzv. čínské zdi
1.
Společnost má nastavenou organizační strukturu včetně outsourcovaných
činností a systém tzv. čínských zdí. V rámci organizační struktury je zajištěno, aby
informace, které jsou jednotlivým organizačním útvarům k dispozici a případně jsou v
těchto útvarech zpracovávány, neposkytovaly prostor pro vznik střetu zájmů. Čínské
zdi znamenají personální oddělení a systémové zamezení nežádoucího toku informací
mezi jednotlivými organizačními útvary tak, aby nedocházelo k jejich nekorektnímu
využití, a tím k případnému vzniku střetu zájmů. Zejména se jedná o oddělení činnosti
obhospodařování majetku od jeho vypořádání a od vedení účetnictví či řízení
finančních rizik apod.
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2.
V rámci nastavení organizační struktury (blíže viz také Organigram) Společnost
stanoví, že
a)

b)

c)

pracovník pověřený obhospodařováním majetku investičních fondů nesmí být
současně pověřen
(i)

vypořádáním obchodů na finančních trzích,

(ii)

kontrolou shody údajů o obchodech sjednaných na finančních trzích se
skutečným stavem a odstraněním zjištěných nesrovnalostí
(rekonciliace),

(iii)

řízením rizik,

(iv)

schvalováním a kontrolou dodržování limitů pro řízení rizik (vyjma
kolektivního rozhodování představenstva týkajícího se schvalování
vnitřních předpisů Společnosti a statutů investičních fondů),

(v)

vytvářením kvantitativních a kvalitativních informací o rizicích
ohlašovaných dozorčí radě nebo představenstvu Společnosti,

pracovník pověřený obhospodařováním majetku investičních fondů nesmí být
současně pověřen
(i)

schvalováním postupů pro oceňování majetku a dluhů těchto fondů
(vyjma kolektivního rozhodování představenstva týkajícího se
schvalování vnitřních předpisů Společnosti),

(ii)

oceňováním majetku a dluhů těchto fondů,

(iii)

vypočítáváním aktuální hodnoty podílového listu nebo investiční akcie
vydávaných těmito fondy,

pracovník pověřený řízením rizik nesmí být současně pověřen
(i)

schvalováním postupů pro oceňování majetku a dluhů
obhospodařovaných fondů (vyjma kolektivního rozhodování
představenstva týkajícího se schvalování vnitřních předpisů
Společnosti),

(ii)

oceňováním majetku a dluhů obhospodařovaných fondů,

(iii)

vypočítáváním aktuální hodnoty podílového listu nebo investiční akcie
vydávaných obhospodařovanými fondy,

d)

pracovník pověřený činností compliance nesmí vykonávat jinou činnost, vyjma
činnosti spočívající v právním poradenství (legal), nesmí být členem
představenstva ani dozorčí rady Společnosti,

e)

pracovník pověřený vnitřním auditem nesmí vykonávat jinou činnost, nesmí
být členem představenstva ani dozorčí rady Společnosti.

3.
Představenstvo Společnosti alespoň 1x ročně vyhodnocuje funkčnost a
účinnost organizačního uspořádání Společnosti včetně oddělení neslučitelných funkcí
a zamezování vzniku možného střetu zájmů.
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4.
Podezření na možné případy hrozícího střetu zájmů řeší představenstvo
Společnosti.
5.
Odpovědnost za zjišťování okolností, které mohou vést ke střetu zájmů, se
stanoví všem pracovníkům Společnosti.
6.
Všem pracovníkům Společnosti včetně osob se zvláštním vztahem se stanoví
informační povinnost ohledně možného případu hrozícího střetu zájmů, včetně
zvláštních pravidel pro jejich osobní obchody.
7.
Pracovník zajišťující činnost compliance je odpovědný za vedení evidence
(seznamu) poskytnutých služeb resp. činností, ze kterých vznikl nebo může vzniknout
podstatný střet zájmů. Seznam střetů zájmů tvoří součást této Politiky.
B.

Hrazené poplatky a náklady
1.
Statuty Společností obhospodařovaných fondů obsahují popis veškerých
možných poplatků a nákladů hrazených příslušným fondem.
2.
Žádné jiné poplatky a náklady než ty, které uvádí statuty Společností
obhospodařovaných fondů, nesmí tyto fondy hradit.
3.
Poplatky a náklady hrazené zákazníky investičních služeb uvádí ceník příslušné
investiční služby resp. příslušná část smlouvy uzavřené se zákazníkem.
4.
Žádné jiné poplatky a náklady než ty, které uvádí ceník příslušné investiční
služby resp. příslušná část smlouvy uzavřené se zákazníkem, není zákazník povinen
hradit.

C.
Zákaz podnikání vedoucích osob v oblasti, která může konkurovat činnosti při
obhospodařování fondu
1.
Vedoucí osoba Společnosti, jakožto obhospodařovatel fondu kvalifikovaných
investorů, nesmí
a)
bez přivolení dozorčí rady Společnosti podnikat v předmětu činnosti
tohoto fondu, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody
fondu pro jiného,
b)
bez přivolení dozorčí rady Společnosti nabýt nebo zvýšit přímý nebo
nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech osoby, která
vydala cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, do nichž tento fond
investuje, nebo osoby, do jejichž účastí fond investuje,
c)
využít informaci o investiční příležitosti, kterou vyhodnotí jako
vhodnou pro investici tohoto fondu, tak, aby na základě takové informace
předtím, než se příslušná investice fondu uskuteční, na svůj účet nebo na účet
jiné osoby
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(1)
nabyla nebo zcizila majetkovou hodnotu, jíž se investiční
příležitost týká, či nabyla nebo zcizila jinou majetkovou hodnotu, jejíž
hodnota se vztahuje k majetkové hodnotě, jíž se investiční příležitost
týká, nebo
(2)
přímo či nepřímo učinila jiné osobě doporučení k nabytí či
zcizení majetkové hodnoty, které se investiční příležitost týká, nebo jiné
majetkové hodnoty, jejíž hodnota se vztahuje k majetkové hodnotě, jíž
se investiční příležitost týká, a
d)
bez přivolení dozorčí rady Společnosti přijmout úvěr nebo zápůjčku od
tohoto fondu nebo poskytnout jménem fondu úvěr nebo zápůjčku osobě
tvořící s členem představenstva Společnosti koncern nebo osobě členovi
představenstva blízké.
2.
Dozví-li se vedoucí osoba Společnosti obhospodařující fond kvalifikovaných
investorů, že způsobem uvedeným v odstavci 1 právně jednala osoba, se kterou tvoří
koncern, nebo osoba jí blízká, informuje o tom bez zbytečného odkladu dozorčí radu
Společnosti.
II.

Závazné postupy a opatření ke zjišťování a řízení (podstatných) střetů zájmů
A.
Společnost tuto Politikou stanoví zejména následující povinnosti pracovníků
Společnosti a upřesňuje závazné postupy a opatření ke zjišťování a řízení (podstatných) střetů
zájmů:
1.
každý pracovník je povinen zjišťovat okolnosti, které ve vztahu ke konkrétním
činnostem, které provádí Společnost nebo jiná osoba jeho jménem, mohou vést ke
střetu zájmů, který představuje podstatné nebezpečí poškození zájmů fondu anebo
zákazníka (dále jen „podstatný střet zájmů“)
2.
každý pracovník je povinen neprodleně informovat představenstvo a
pracovníka zajišťujícího činnost compliance, pokud ani přes přijatá opatření nelze
spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy fondu anebo zákazníka
3.
představenstvo je povinno přijmout nezbytná opatření, kterými zajistí, aby
Společnost za všech okolností jednala v nejlepším zájmu fondu nebo zákazníka, což
zahrne zejména i sdělení informace o povaze nebo zdroji předmětného střetu zájmů
investorovi v rámci této Politiky střetů zájmů resp. její aktualizace
4.
pracovník zajišťující činnost compliance, který vede evidenci (seznam) střetů
zájmů je povinen kontrolovat zda je seznam uvedený v této Politice aktuální
B.
Společnost zabezpečuje, aby osoby se zvláštním vztahem ke Společnosti, které se
podílejí na výkonu služeb, se kterými je spojen podstatný střet zájmů, vykonávaly svou činnost
s takovou mírou nezávislosti, která je přiměřená charakteru, rozsahu a složitosti činností
Společnosti (případně podnikatelského seskupení, do kterého by mohla patřit, a závažnosti
nebezpečí poškození zájmů fondu anebo zákazníka. Postupy pro řízení
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podstatného střetu zájmů, které vedou k zabezpečení nezávislosti, podle okolností konkrétní
situace zahrnují zejména:
1.
účinné postupy k zamezení nebo kontrole výměny informací mezi osobami se
zvláštním vztahem ke Společnosti, pokud je s informacemi spojeno nebezpečí střetu
zájmů a pokud by výměna informací mohla poškodit zájmy fondu nebo zákazníka –
Společnost pro tyto účely uplatňuje zvláštní pravidla, která představují zejména
pravidla pro systém vnitřní komunikace, kontrolní a bezpečnostní opatření při
zpracování a evidenci informací, povinnost mlčenlivosti či princip need-to-know
2.
nezávislou kontrolu osob se zvláštním vztahem ke Společnosti, které se podílejí
na provádění služeb pro fond anebo zákazníky, jejichž zájmy, nebo zájmy osob, pro
které vykonávají činnost, mohou být ve vzájemném střetu – Společnost pro tyto účely
uplatňuje zvláštní pravidla, která představují zejména činnost vnitřního auditu,
uplatňování zásad a postupů řízení a pravidel pro osobní obchody
3.
zamezení jakékoliv přímé vazby mezi odměnou osoby se zvláštním vztahem ke
Společnosti převážně vykonávající určitou činnost a odměnou či příjmy jiné osoby se
zvláštním vztahem k Společnosti vykonávající činnost odlišnou, pokud ve vztahu těchto
činností může vzniknout střet zájmů – Společnost pro tyto účely uplatňuje zvláštní
pravidla, která představují zejména uplatňování pravidel odměňování a pravidla pro
pobídky
4.
opatření, která zabraňují možnosti vykonávání neoprávněného nebo
nedůvodného vlivu na způsob, kterým osoba se zvláštním vztahem ke Společnosti
zabezpečuje provádění služeb – Společnost pro tyto účely uplatňuje zvláštní pravidla,
která představují zejména uplatňování pravidel pro zajištění výkonu některých činností
třetí osobou, činnost vnitřního auditu nebo uplatňování zásad a postupů řízení
5.
zamezí osobě se zvláštním vztahem ke Společnosti, aby se podílela na
poskytování služby, pokud by přitom mohlo dojít k ohrožení řádného řízení střetu
zájmů, nebo zajistí kontrolu této činnosti tak, aby k ohrožení řádného řízení střetu
zájmů nedocházelo – Společnost pro tyto účely uplatňuje zvláštní pravidla obsažená v
odpovídajících kapitolách vnitřních předpisů (zejména v Organizačním řádu a v
Pravidlech činností, hospodaření a jednání), která představují zejména uplatňování
pravidel pro zajištění výkonu některých činností třetí osobou, činnost vnitřního auditu
anebo uplatňování zásad a postupů řízení.
C.
Pracovník zajišťující činnost compliance vede a pravidelně aktualizuje seznam střetů
zájmů (evidenci druhů činnosti, při nichž vznikl anebo může vzniknout střet zájmů) a
pravidelně 1x ročně předkládá představenstvu Společnosti písemnou zprávu o těchto
činnostech.
III.

Co jsou to pobídky
A.
V souladu a za podmínek stanovených právními předpisy Společnost nesmí při
výkonu svých činností přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo
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nepeněžitou výhodu (dále též jen „pobídka“), která může vést k porušení povinnosti jednat
kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu investorů.
IV.

Přípustnost pobídek
A.
Pobídka v oblasti obhospodařování investičních fondů je v mezích právních předpisů
přípustná, pouze pokud:
1.

je hrazena
a)

fondem anebo zákazníkem

b)

za fond anebo zákazníka nebo

c)

je vyplácena fondu anebo zákazníkovi, nebo

2.
je hrazena třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytována třetí stranou či za
třetí stranu a
3.
fond resp. zákazník byl ještě předtím, než byla příslušná činnost vykonána,
informován jasně, srozumitelně a úplně o existenci a povaze pobídky a výši nebo
hodnotě pobídky nebo způsobu jejího výpočtu, pokud ji nelze zjistit předem,
4.

pobídka přispívá ke zlepšení kvality příslušné činnosti a

5.
pobídka není v rozporu s povinností Společnosti jednat v nejlepším zájmu
fondu a jeho investorů resp. zákazníka.
B.
Pobídka v oblasti poskytování investičních služeb je v mezích právních předpisů
přípustná, pouze pokud:
1.

je spojena s poskytnutím dodatečné služby či služby na vyšší úrovni
zákazníkovi, alespoň úměrné hodnotě obdržené pobídky (např. poskytnutím
závislého investičního poradenství, poskytování pomůcek s přidanou
hodnotou, např. rozšířenými informacemi, nadstandardními službami pro
zákazníka apod.),

2.

není přímo prospěšná pro přijímajícího obchodníka s cennými papíry, jeho
akcionáře, společníky nebo pracovníky, ledaže by přinášela hmotnou výhodu
danému zákazníkovi,

3.

je odůvodněná poskytováním průběžné výhody zákazníkovi ve vztahu
k průběžné pobídce,

4.

poskytování investičních služeb zákazníkovi není v důsledku poskytnutí
pobídky zaujaté nebo narušené.

C.
Společnost vede evidenci o tom, že pobídka, kterou přijala nebo poskytla, slouží ke
zvýšení kvality investiční služby poskytované zákazníkovi tak, že
1.

vede vnitřní seznam všech pobídek, které přijala od třetí osoby v souvislosti
s poskytováním investičních služeb,
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2.

zaznamenává, jak pobídky poskytnuté nebo přijaté Společností nebo pobídky,
které hodlá využít, zvyšují kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům, a

3.

vede záznamy o opatřeních přijatých k zajištění, že pobídka není v rozporu
s povinností Společnosti jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a
v nejlepším zájmu zákazníka.

D.
V případě investiční služby obhospodařování majetku zákazníka a nezávislého
investičního poradenství si Společnost případnou obdrženou pobídku nesmí ponechat a musí
ji přenést na zákazníka, o čemž jej informuje.
E.
Přípustná je pobídka, která umožní vykonání příslušné činnosti nebo která je pro tento
účel nutná, a jejíž povaha není v rozporu s povinností Společnosti jednat kvalifikovaně, čestně,
spravedlivě a v nejlepším zájmu investorů.
V.

Řízení pobídek a informování investorů
A.
Pobídky mohou představovat možný vznik specifického případu střetu zájmů.
Společnost řídí pobídky za shodných podmínek, jako je řízen střet zájmů, včetně identifikace,
maximální eliminace nepřípustných pobídek, a informování investorů o přípustných pobídkách
přijímaných či poskytovaných třetím osobám.

VI.

Seznam střetů zájmů (včetně pobídek)
A.
Seznam střetů zájmů (včetně pobídek) podle tohoto článku, je nad rámec případů
podle následujících odstavců, uvedený i v příloze tohoto předpisu.
B.

Zákaznické střety zájmů a pobídky
1.
Tyto střety zájmů (pobídky) jsou uvedeny v případě Společností
obhospodařovaných fondů v jejich statutech, a to v příloze uvádějící údaje o poplatcích
a nákladech v části týkající se poplatků a nákladů hrazených investorem.
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2.
Tyto střety zájmů (pobídky) jsou uvedeny v případě zákazníků investičních
služeb v ceníku příslušné investiční služby resp. v příslušné části smlouvy uzavřené se
zákazníkem.
C.

Provozní střety zájmů a pobídky
1.
Tyto střety zájmů (pobídky) jsou v případě Společností obhospodařovaných
fondů uvedeny v jejich statutech, a to v příloze uvádějící údaje o poplatcích a nákladech
v části týkající se nákladů hrazených z majetku fondu v průběhu roku.
2.
Tyto střety zájmů (pobídky) jsou v případě Společností obhospodařovaných
fondů uvedeny v jejich statutech, a to v příloze uvádějící údaje o poplatcích a
nákladech v části týkající se dalších nákladů hrazených z majetku fondu.
3.
Provozní střety zájmů a pobídky, které se týkají samotné Společnosti, jsou
dostupné z jí uveřejňovaných informací, jako jsou zejména výroční a pololetní zprávy
včetně účetních výkazů, informace o hospodaření a odměňování apod.

D.

Ostatní střety zájmů a pobídky
1.
Střet zájmů v souvislosti s účastí ve finanční skupině - k možnému střetu zájmů
může docházet v případě, kdy pokyny týkající se majetku fondu obhospodařovaného
Společností předává Společnost k provedení osobě z finanční skupiny, jejímž členem je
osoba vykonávající funkci depozitáře.
2.
Dalším případným střetem zájmů může být provádění pokynů týkající se
majetku fondu obhospodařovaného Společností ohledně investičních nástrojů
emitovaných osobou, která je s osobou vykonávající funkci depozitáře ve skupině
(například by se mohlo jednat o hypotéční zástavní listy depozitáře apod.). Dále mohou
výše uvedené osoby uspokojit předmětný pokyn na vrub svého vlastního majetku, tj.
že prodají investiční nástroj ze svého majetku (v případě pokynu ke koupi) anebo že jej
koupí (v případě pokynu k prodeji).
3.
Dle Společnosti jde ve výše uvedeném o případy střetu zájmů, kterým nelze
spolehlivě zamezit, ale současně nutně nevedou k porušení povinnosti jednat
kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu investorů. Společnost tento
střet zájmů řídí tím způsobem, že:
a)
pro provádění těchto pokynů zpracovává, dodržuje a pravidelně
přehodnocuje Politiku provádění obchodů;
b)
při předávání pokynů zadává pokyny obvykle jako limitní či porovnává
kotace více osob;
c)
využívá výhradně osob, které mají právní povinnost jednat v
nejlepším zájmu svých klientů, aplikovat stejně jako Společnost obdobná
pravidla pro střety zájmů a provádění pokynů;
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d)
investoři jsou o této skutečnosti předem informováni touto Politikou
střetu zájmů.
4.
Střet zájmů v souvislosti s vyplacením - Společnost v souladu s právními
předpisy, pro případ kdy by provedení odkupu významného podílu některým z
investorů mohlo poškodit ostatní investory fondu, stanoví přiměřeně dlouhý termín
provedení odkupu tak, aby došlo k minimalizaci rizika spojeného s takovým střetem
zájmů a k omezení rizika likvidity. Dále Společnost předchází tomuto riziku zavedením
systému řízení likvidity a jednotným uplatňováním rovných pravidel pro zpětný odkup
vůči všem investorům.
5.
Střet zájmů související s oceňováním -společnost uplatňuje v souladu s
oceňováním majetku fondu opatření, která zajistí, aby citlivé informace z této oblasti
byly známy jen nezbytně úzké skupině pracovníků (zásada „need to know“).
VII.

Informační povinnost
A.
Společnost s cílem poskytnout investorovi informace o povaze nebo zdroji relevantních
střetů zájmů je povinna informovat investora o této Politice, aby mu umožnila řádně vzít v
úvahu střet zájmů související s činností Společnosti. Aktuální Politika je investorům k dispozici:

B.
VIII.

1.

při sjednání služby (první investici) v papírové podobě

2.

v sídle Společnosti v papírové podobě

3.

v elektronické podobě na webových stránkách Společnosti

Společnost informuje investory též o případných podstatných změnách této Politiky.

Přílohy
A.

Evidence (seznam) střetů zájmů (včetně pobídek)
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Příloha A
Evidence (seznam) střetů zájmů (včetně pobídek)
A.
Společnost využívá
k
distribuci
investičních
nástrojů
emitovaných jí
obhospodařovanými investičními fondy investiční zprostředkovatele, jimž vyplácí provize
stanovené zpravidla procentem ze vstupních poplatků z jimi zprostředkovaných investic.
B.
Společnost využívá
k
distribuci
investičních
nástrojů
emitovaných jí
obhospodařovanými investičními fondy investiční zprostředkovatele, jimž vyplácí provize
stanovené zpravidla procentem z úplaty, kterou Společnost přijímá od fondu za výkon činnosti
obhospodařování a administraci fondu, a která se vypočítává percentuálně z hodnoty aktiv
fondu v alikvotní výši k poslednímu dni kalendářního měsíce a hradí se jedenkrát za kalendářní
měsíc.
C.
Společnost využívá
k
distribuci
investičních
nástrojů
emitovaných jí
obhospodařovanými investičními fondy investiční zprostředkovatele, jimž vyplácí provize
stanovené zpravidla procentem ze vstupních poplatků z jimi zprostředkovaných investic,
přičemž investiční zprostředkovatel může svým zaměstnancům či osobám v obdobném
právním vztahu poskytovat peněžité či nepeněžité plnění.
D.
Společnost přijímá od fondu úplatu za výkon činnosti obhospodařování a administraci
fondu, která se vypočítává percentuálně z hodnoty aktiv fondu v alikvotní výši k poslednímu
dni kalendářního měsíce a hradí se jedenkrát za kalendářní měsíc.
E.
Společnost svým zaměstnancům či osobám v obdobném právním vztahu může
poskytnout nepeněžité plnění formou slevy ze vstupních poplatků z investic do
jí
obhospodařovaných fondů.
F.
Vzhledem k tomu, že Společnost obhospodařuje majetek speciálního fondu
nemovitostí, a to majetek spočívající zejména v nemovitostech či nemovitostních
společnostech, hrozí riziko, že skutečný majitel nebo vedoucí osoba Společnosti bude
majetkově nebo personálně propojena ve vztahu k protistraně obchodu s majetkem ve fondu
obhospodařovaného Společností a případně i ve vztahu k nemovitostní společnosti, která je
předmětem obchodu s majetkem ve fondu obhospodařovaného Společností. Společnost v
takovém případě dodržuje následující podmínky: a) k obchodu je zpracován písemný záměr, ve
kterém je doložena efektivita uskutečnění tohoto obchodu, b) obchod nelze realizovat za
stejných nebo výhodnějších podmínek se třetí osobou, c) obchod je v zájmu ochrany majetku
ve fondu kolektivního investování před jeho znehodnocením, obchod je pro fond kolektivního
investování prokazatelně výhodný a d) obchod je proveden se souhlasem představenstva
společnosti.
Podrobnější informace poskytne Společnost klientovi na požádání.
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1. Úvodné ustanovenia
I.

Úvod
A.

Predstavenstvo INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (ďalej len "Spoločnosť") týmto v súlade s

ustanoveniami vyhlášky č. 244/2013 Sb. o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních
společnostech a investičních fondech (ďalej tiež ako "Vyhláška") vydáva túto zverejnenú časť svojich
postupov pre zisťovanie a riadenie konfliktov záujmov a informácií o povahe alebo zdroji konfliktu
záujmov (ďalej tiež ako "Politika konfliktov záujmov" alebo "Politika").
B.

Tieto zásady sú spoločné vo vzťahu k
1.

vlastníkom cenných papierov vydávaných fondmi spravovanými Spoločnosťou,

respektíve vo vzťahu k Spoločnosťou spravovaným fondom.
2.

k zákazníkom, ktorým Spoločnosť prípadne poskytuje investičné služby (ďalej tiež ako

"zákazník"),
(Spoločnosťou spravované fondy a majetok zverený zákazníkmi Spoločnosti v prípade
investičných služieb, ďalej tiež ako "spravovaný majetok". Vlastník cenného papiera
vydávaného fondom spravovaným Spoločnosťou a zákazník spoločne ďalej tiež ako "investor"
pokiaľ nevyplýva z kontextu inak).
C.

Cieľom dokumentu Politika konfliktov záujmov je informovať investorov o zásadách a spôsoboch

riadenia konfliktov záujmov uplatňovaných Spoločnosťou, a to najmä pri identifikácii možných konfliktov
záujmov, nastavení mechanizmov pre zamedzovanie ich vzniku a pri plnení povinnosti informovať
investora o povahe a zdroji konfliktu záujmov, ktorého vzniku sa nedá spoľahlivo zamedziť, respektíve,
ktorý má nepriaznivý vplyv.
D.

V prípade, že je relevantné členstvo Spoločnosti v podnikateľskom zoskupení podľa príslušných

právnych predpisov, Spoločnosť zisťuje a riadi konflikty záujmov aj s ohľadom na všetky predvídateľné
okolnosti, ktoré môžu vyvolať konflikt záujmov v dôsledku štruktúry podnikateľského zoskupenia a
predmetu podnikania jeho členov.

II.

Kde môžu vznikať konflikty záujmov
A.

Konflikt záujmov môže všeobecne vznikať medzi:
1.

Spoločnosťou a spravovanými fondmi,

2.

spravovanými fondmi a ich investormi, fondmi spravovanými Spoločnosťou navzájom a

medzi investormi týchto fondov navzájom alebo medzi zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi
navzájom,
3.

Spoločnosťou alebo spracovanými fondmi a inými zákazníkmi Spoločnosti alebo takými

zákazníkmi navzájom,
4.

Spoločnosťou a osobami s osobitným vzťahom k Spoločnosti (v zmysle príslušných

právnych predpisov),

Strana 2 z 10

5.

Spoločnosťou, jej vedúcimi osobami, viazanými zástupcami a jej zamestnancami a

zákazníkmi alebo potenciálnymi zákazníkmi,
6.

osobou, ktorá ovláda Spoločnosť, je ovládaná Spoločnosťou alebo osobou ovládanou

rovnakou osobou ako Spoločnosť, ich vedúcimi osobami a viazanými zástupcami, a vedúcimi
osobami Spoločnosti, investormi fondov spravovaných Spoločnosťou, prípadne inými
zákazníkmi Spoločnosti alebo potenciálnymi zákazníkmi,
7.

investičnými sprostredkovateľmi (finančnými agentami), pomocou ktorých Spoločnosť

prípadne vykonáva svoje aktivity, a ich zákazníkmi.

III.

Čo môže byť považované za konflikt záujmov
Pri zisťovaní a posudzovaní konfliktov záujmov sú zohľadňované najmä situácie, keď osoba uvedená v
predchádzajúcom odseku:
1.

môže získať finančný prospech alebo sa vyhnúť finančnej strate na úkor spracovaného

fondu alebo zákazníka,
2.

má odlišný záujem na výsledku služby poskytovanej fondu, alebo na výsledku obchodu

vykonaného v mene fondu alebo v mene zákazníka od záujmu tohto fondu alebo tohto
zákazníka,
3.

má motiváciu uprednostniť záujem fondu alebo zákazníka pred záujmami iného fondu

alebo zákazníka,
4.

podniká v rovnakom odbore ako fond alebo zákazník

5.

dostáva alebo dostane od inej osoby, než je fond, poplatok, odmenu alebo nepeňažnú

výhodu (ďalej len "stimul") v súvislosti so službou fondu alebo zákazníkom, a tento stimul
nepredstavuje zvyčajnú odplatu za poskytovanú službu.

2. Postupy
I.

Opatrenia predchádzajúce konfliktu záujmov
A.

Organizačná štruktúra a tzv. čínske múry
1.

Spoločnosť má nastavenú organizačnú štruktúru vrátane outsourcovaných činností a

systém tzv. čínskych múrov. V rámci organizačnej štruktúry je zabezpečené, aby informácie,
ktoré sú jednotlivým organizačným útvarom k dispozícii a prípadne sú v týchto útvaroch
spracovávané, neposkytovali priestor pre vznik konfliktov záujmov. Čínske múry znamenajú
personálne oddelenie a systémové zamedzenie nežiaduceho toku informácií medzi jednotlivými
organizačnými útvarmi tak, aby nedochádzalo k ich nekorektnému využitiu, a tým k prípadnému
vzniku konfliktu záujmov. Jedná sa najmä o oddelenie činnosti správy majetku od jeho
vysporiadania a od vedenia účtovníctva či riadenia finančných rizík a pod.
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2.

Riešenie podozrení na možné prípady hroziaceho konfliktu záujmov rieši predstavenstvo

Spoločnosti.
3.

Zodpovednosť za zisťovanie okolností, ktoré môžu viesť ku konfliktu záujmov, sa stanovia

všetkým pracovníkom Spoločnosti.
4.

Všetkým pracovníkom Spoločnosti vrátane osôb s osobitným vzťahom sa stanovuje informačná

povinnosti ohľadom možného prípadu hroziaceho konfliktu záujmov, vrátane špecifických pravidiel pre
ich osobné obchody.
5.

Pracovník zaisťujúci činnosť compliance je zodpovedný za vedenie evidencie (zoznamu)

poskytnutých služieb resp. činností, z ktorých vznikol alebo môže vzniknúť podstatný konflikt záujmov.
Zoznam konfliktov záujmov tvorí súčasť tejto Politiky.
B.

Hradené poplatky a náklady
1.

Štatúty Spoločnosťou spravovaných fondov obsahujú popis všetkých možných poplatkov a

nákladov hradených príslušným fondom.
2.

Žiadne iné poplatky a náklady ako tie, ktoré uvádzajú štatúty Spoločnosťou obhospodarovaných

fondov, nesmú tieto fondy hradiť.
3.

Poplatky a náklady hradené zákazníkmi investičných služieb uvádza cenník príslušnej investičnej

služby resp. príslušná časť zmluvy uzatvorenej so zákazníkom.
4.

Žiadne iné poplatky a náklady ako tie, ktoré uvádza cenník príslušnej investičnej služby resp.

príslušná časť zmluvy uzatvorenej so zákazníkom, nie je zákazník povinný hradiť.
C.

Zákaz podnikania vedúcich osôb v oblasti, ktorá môže konkurovať činnosti pri spravovaní fondu
1.

Vedúca osoba Spoločnosti, ako správca fondu kvalifikovaných investorov, nesmie
a)

bez povolenia dozornej rady Spoločnosti podnikať v predmete činnosti tohto fondu, a

to ani v prospech iných osôb, ani sprostredkovávať obchody fondu pre iného,
b)

bez privolenia dozornej rady Spoločnosti nadobudnúť alebo zvýšiť priamy alebo

nepriamy podiel na základnom kapitále alebo hlasovacích právach osoby, ktorá vydala cenné
papiere alebo zaknihované cenné papiere, do ktorých tento fond investuje, alebo osoby, do
ktorej účastí fond investuje,
c)

využiť informáciu o investičnej príležitosti, ktorú vyhodnotí ako vhodnú pre investíciu

tohto fondu, tak, aby na základe takej informácie predtým, ako sa príslušná investícia fondu
realizuje, na svoj účet alebo na účet inej osoby
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(1)

nadobudla alebo scudzila majetkovú hodnotu, ktorej sa investičná

príležitosť týka, či nadobudla alebo scudzila inú majetkovú hodnotu, ktorej
hodnota sa vzťahuje k majetkovej hodnote, ktorej sa investičná príležitosť týka,
alebo,
(2)

priamo alebo nepriamo učinila inej osobe odporúčania k

nadobudnutiu alebo scudzeniu majetkovej hodnoty, ktorej sa investičná
príležitosť týka, alebo inej majetkovej hodnoty, ktorej hodnota sa vzťahuje k
majetkovej hodnote, ktorej sa investičná príležitosť týka, a
d)

bez privolenia dozornej rady Spoločnosti prijať úver alebo pôžičku od tohto fondu

alebo poskytnúť v mene fondu úver alebo pôžičku osobe tvoriacej s členom predstavenstva
Spoločnosti koncern alebo osobe blízkej členovi predstavenstva.
2.

Ak sa dozvie vedúca osoba Spoločnosti spravujúca fond kvalifikovaných investorov, že

spôsobom uvedeným v odstavci 1 právne konala osoba, s ktorou tvorí koncern, alebo osoba jej
blízka, informuje o tom bez zbytočného odkladu dozornú radu Spoločnosti.

II.

Záväzné postupy a opatrenia na zisťovanie a riadenie (podstatných) konfliktov záujmov
A.

Spoločnosť touto Politikou stanovuje najmä nasledujúce povinnosti pracovníkov Spoločnosti a

upresňuje záväzné postupy a opatrenia na zisťovanie a riadenie (podstatných) konfliktov záujmov:
1.

každý pracovník je povinný zisťovať okolnosti, ktoré vo vzťahu ku konkrétnym

činnostiam, ktoré vykonáva Spoločnosť alebo iná osoba v jeho mene, môžu viesť ku konflikti
záujmu, ktorý predstavuje podstatné nebezpečenstvo poškodenia záujmov fondu alebo
zákazníka (ďalej len "podstatný konflikt záujmov"),
2.

každý pracovník je povinný bezodkladne informovať predstavenstvo a pracovníka

zabezpečujúceho činnosť compliance, pokiaľ ani cez prijaté opatrenia nemôže spoľahlivo
zamedziť nepriaznivému vplyvu konfliktu záujmu na záujmy fondu alebo zákazníka,
3.

predstavenstvo je povinné prijať potrebné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby

Spoločnosť za všetkých okolností konala v najlepšom záujme fondu alebo zákazníka, čo
zahrňuje najmä oznámenie informácií o povahe alebo zdroji predmetného konfliktu záujmov
investorovi v rámci tejto Politiky konfliktov záujmov resp. jej aktualizácie,
4.

pracovník zabezpečujúci činnosť compliance, ktorý vedie evidenciu (zoznam)

konfliktov záujmov je povinný kontrolovať, či je zoznam v tejto Politike aktuálny.
B.

Spoločnosť zabezpečuje, aby osoby s osobitným vzťahom ku Spoločnosti, ktoré sa podieľajú na

výkone služieb, s ktorými je spojený podstatný konflikt záujmov, vykonávali svoju činnosť s takou mierou
nezávislosti, ktorá je primeraná charakteru, rozsahu a zložitosti činností Spoločnosti, prípadne
podnikateľského zoskupenia, do ktorého by mohli patriť, a závažnosti nebezpečenstva poškodenia
záujmov fondu alebo zákazníka. Postupy pre riadenie podstatného konfliktu záujmov, ktoré vedú k
zabezpečeniu nezávislosti, podľa okolností konkrétnej situácie zahŕňajú najmä:
1.

účinné postupy na zamedzenie alebo kontrolu výmeny informácií medzi osobami s

osobitným vzťahom k Spoločnosti, pokiaľ je s informáciami spojené nebezpečenstvo konfliktu
záujmov a pokiaľ by výmena informácií mohla poškodiť záujmy fondu alebo zákazníka Spoločnosť pre tieto účely uplatňuje osobitné pravidlá, ktoré predstavujú predovšetkým
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pravidlá pre systém vnútornej komunikácie, kontrolné a bezpečnostné opatrenia pri
spracovaní a evidencii informácií, povinnosť mlčanlivosti či princíp need-to-know,
2.

nezávislú kontrolu osôb s osobitným vzťahom ku Spoločnosti, ktoré sa podieľajú na

vykonávaní služieb pre fond alebo zákazníkov, ktorých záujmy, alebo záujmy osôb, pre ktoré
vykonávajú činnosť, môžu byť vo vzájomnom konflikte - Spoločnosť pre tieto účely uplatňuje
osobitné pravidlá, ktoré predstavujú najmä činnosť vnútorného auditu, uplatňovanie zásad a
postupov riadenia a pravidiel pre osobné obchody,
3.

zamedzenie akejkoľvek priamej väzby medzi odmenou osoby s osobitným vzťahom k

Spoločnosti prevažne vykonávajúcej určitú činnosť a odmenou či príjmom inej osoby s
osobitným vzťahom k Spoločnosti vykonávajúcej činnosť odlišnú, nakoľko môže vo vzťahu
týchto činností vzniknúť konflikt záujmov - Spoločnosť pre tieto účely uplatňuje osobitné
pravidlá, ktoré predstavujú najmä uplatňovanie pravidiel odmeňovania a pravidlá pre stimuly,
4.

opatrenia,

ktoré

zabraňujú

možnosti

vykonávania

neoprávneného

alebo

neodôvodneného vplyvu na spôsob, ktorým osoba s osobitným vzťahom k Spoločnosti
zabezpečuje vykonávanie služieb - Spoločnosť pre tieto účely uplatňuje osobitné pravidlá,
ktoré predstavujú najmä uplatňovanie pravidiel pre zabezpečenie výkonu niektorých činností
treťou osobou, činnosť vnútorného auditu alebo uplatňovanie zásad a postupov riadenia,
5.

zamedzenie osobe s osobitným vzťahom k Spoločnosti, aby sa podieľala na

poskytovaní služby, nakoľko by pritom mohlo dôjsť k ohrozeniu riadneho riadenia konfliktov
záujmov, alebo zaistenie kontroly tejto činnosti tak, aby k ohrozeniu riadneho riadenia
konfliktov záujmov nedochádzalo - Spoločnosť pre tieto účely uplatňuje špeciálne pravidlá
obsiahnuté v príslušných kapitolách vnútorných predpisov (najmä v Organizačnom poriadku a
v Pravidlách činností, hospodárenia a konania), ktoré predstavujú najmä uplatňovanie pravidiel
pre zabezpečenie výkonu niektorých činností treťou osobou, činnosť vnútorného auditu alebo
uplatňovanie zásad a postupov riadenia.
C.

Pracovník zaisťujúci činnosť compliance vedie a pravidelne aktualizuje zoznam konfliktov

záujmov (evidenciu druhov činnosti, pri ktorých vznikol alebo môže vzniknúť konflikt záujmov) a
pravidelne 1x ročne predkladá predstavenstvu Spoločnosti písomnú správu o týchto činnostiach.

III.

Čo sú to stimuly
A.

V súlade a za podmienok stanovených právnymi predpismi, Spoločnosť nesmie pri výkone

svojich činností prijať, ponúknuť alebo poskytnúť poplatok, odmenu alebo nepeňažnú výhodu (ďalej tiež
ako "stimul"), ktorá môže viesť k porušeniu povinnosti jednať kvalifikovane, čestne a spravodlivo a v
najlepšom záujme investorov.

IV.

Prípustnosť stimulov
A.

Stimul je v medziach právnych predpisov prípustný, iba ak:
1.

je hradený
a)

fondom alebo zákazníkom,
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2.

b)

za fond alebo zákazníka alebo

c)

je vyplácaný fondu alebo zákazníkovi, alebo

je hradený tretej strane či pre tretiu stranu alebo poskytovaný treťou stranou či za

tretiu stranu a
3.

fond resp. zákazník bol ešte predtým, než bola príslušná činnosť vykonaná,

informovaný jasne, zrozumiteľne a úplne o existencii a povahe stimulu a výške alebo hodnote
stimulu alebo spôsobu jeho výpočtu, pokiaľ ho nie je možné zistiť vopred,
4.

stimul prispieva k zlepšeniu kvality príslušnej činnosti a

5.

stimul nie je v rozpore s povinnosťou Spoločnosti konať v najlepšom záujme fondu a

jeho investorov resp. zákazníkov.
B.

Prípustný je stimul, ktorý umožní vykonanie príslušnej činnosti alebo ktorý je pre tento účel

potrebný, a ktorého povaha nie je v rozpore s povinnosťou Spoločnosti konať kvalifikovane, čestne,
spravodlivo a v najlepšom záujme investorov.

V.

Riadenie stimulov a informovanie investorov
A.

Stimuly môžu predstavovať možný vznik špecifického prípadu konfliktu záujmov. Spoločnosť

riadi stimuly za rovnakých podmienok, ako je riadený konflikt záujmov, vrátane identifikácie,
maximálnej eliminácie neprípustných stimulov, a informovania investorov o prípustných stimuloch
prijímaných či poskytovaných tretím osobám.

VI.

Zoznam konfliktov záujmov (vrátane stimulov)
A.

Zoznam konfliktov záujmov (vrátane stimulov) podľa tohto článku je nad rámec prípadov podľa

nasledujúcich odstavcov uvedený aj v prílohe tohto predpisu.
B.

Zákaznícke konflikty záujmov a stimuly
1.

Tieto konflikty záujmov (stimuly) sú uvedené v prípade Spoločnosťou spravovaných

fondov v ich štatútoch, a to v prílohe uvádzajúcej údaje o poplatkoch a nákladoch v časti
týkajúcej sa poplatkov a nákladov hradených investorom.
2.

Tieto konflikty záujmov (stimuly) sú uvedené v prípade zákazníkov investičných služieb

v cenníku príslušnej investičnej služby resp. v príslušnej časti zmluvy uzatvorenej so
zákazníkom.
C.

Prevádzkové konflikty záujmov a stimuly
1.

Tieto konflikty záujmov (stimuly) sú v prípade Spoločnosťou spravovaných fondov

uvedené v ich štatútoch, a to v prílohe uvádzajúcej údaje o poplatkoch a nákladoch v časti
týkajúcej sa nákladov hradených z fondu v priebehu roka.
2.

Prevádzkové konflikty záujmov a stimuly, ktoré sa týkajú samotnej Spoločnosti, sú

dostupné zo Spoločnosťou uverejňovaných informácií, ako sú najmä výročné a polročné správy
vrátane účtovných výkazov, informácií o hospodárení a odmeňovaní a pod.
D.

Ostatné konflikty záujmov a stimuly
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1.

Konflikt záujmov v súvislosti s účasťou vo finančnej skupine - k možnému konfliktu

záujmov môže dochádzať v prípade, keď pokyny týkajúce sa majetku fondu spravovaného
Spoločnosťou odovzdáva Spoločnosť na vykonanie osobe z finančnej skupiny, ktorej členom je
osoba vykonávajúca funkciu depozitára.
2.

Ďalším prípadným konfliktom záujmov môže byť vykonávanie pokynov týkajúcich sa

majetku fondu spravovaného Spoločnosťou ohľadom investičných nástrojov emitovaných
osobou, ktorá je s osobou vykonávajúcou funkciu depozitára v skupine (napríklad by sa mohlo
jednať o hypotekárne záložné listy depozitára pod.). Ďalej môžu vyššie uvedené osoby uspokojiť
predmetný pokyn na vrub svojho vlastného majetku, t. j. že predajú investičný nástroj zo svojho
majetku (v prípade pokynu na kúpu), alebo že ho kúpia (v prípade pokynu k predaju).
3.

Podľa Spoločnosti ide vo vyššie uvedených prípadoch o konflikty záujmov, ktorým

nemožno spoľahlivo zamedziť, ale súčasne nutne nevedú k porušeniu povinnosti konať
kvalifikovane, čestne a spravodlivo a v najlepšom záujme investorov. Spoločnosť tento konflikt
záujmov riadi tým spôsobom, že:
a)

pre vykonávanie týchto pokynov spracováva, dodržiava a pravidelne

prehodnocuje Politiku vykonávania obchodov;
b)

pri odovzdávaní pokynov zadáva pokyny zvyčajne ako limitné či porovnáva

kotácie viacerých osôb;
c)

využíva výhradne osoby, ktoré majú právnu povinnosť konať v najlepšom

záujme svojich klientov, aplikovať rovnako ako Spoločnosť obdobné pravidlá pre
konflikty záujmov a vykonávania pokynov;
d)

investori sú o tejto skutočnosti vopred informovaní touto Politikou konfliktov

záujmov.
4.

Konflikt záujmov v súvislosti s vyplatením - Spoločnosť v súlade s právnymi predpismi,

pre prípad ak by vykonanie odkúpenia významného podielu niektorého z investorov mohlo
poškodiť ostatných investorov fondu, stanoví primerane dlhý termín vykonania odkúpenia tak,
aby došlo k minimalizácii rizika spojeného s takýmto konfliktom záujmov a k obmedzeniu rizika
likvidity. Ďalej Spoločnosť predchádza tomuto riziku zavedením systému riadenia likvidity a
jednotným uplatňovaním rovnakých pravidiel pre spätné odkúpenie voči všetkým investorom.
5.

Konflikt záujmov súvisiaci s oceňovaním - Spoločnosť uplatňuje v súlade s oceňovaním

majetku fondu opatrenia, ktoré zabezpečia, aby citlivé informácie z tejto oblasti boli známe iba
nevyhnutne úzkej skupine pracovníkov (zásada "need to know").

VII.

Informačná povinnosť
A.

Spoločnosť s cieľom poskytnúť investorovi informácie o povahe alebo zdroji relevantných

konfliktov záujmov je povinná informovať investora o tejto Politike, aby mu umožnila riadne vziať do
úvahy konflikt záujmov súvisiaci s činnosťou Spoločnosti. Aktuálna Politika je investorom k dispozícii:
1.

pri dohodnutí služby (prvej investície) v papierovej podobe,

2.

v sídle Spoločnosti v papierovej podobe,
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3.
B.

VIII.

v elektronickej podobe na internetových stránkach Spoločnosti.

Spoločnosť informuje investorov tiež o prípadných podstatných zmenách tejto Politiky.

Prílohy
A.

Evidencia (zoznam) konfliktov záujmov (vrátane stimulov)
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Príloha A
Evidencia (zoznam) konfliktov záujmov (vrátane stimulov)
A.

Spoločnosť využíva k distribúcii investičných nástrojov emitovaných ňou spravovanými

investičnými fondmi investičných sprostredkovateľov, ktorým vypláca provízie stanovené
spravidla percentom zo vstupných poplatkov z ich sprostredkovaných investícií.
B.

Spoločnosť využíva k distribúcii investičných nástrojov emitovaných ňou spravovanými

investičnými fondmi investičných sprostredkovateľov (finančných agentov), ktorým vypláca
provízie stanovené spravidla percentom zo vstupných poplatkov z odplaty, ktorú spoločnosť
prijíma od fondu za výkon činnosti spravovania a administrácie fondu, a ktorá sa vypočítava
percentuálne z hodnoty aktív fondu v alikvotnej výške k poslednému dňu kalendárneho mesiaca
a hradí sa jedenkrát za kalendárny mesiac.
C.

Spoločnosť využíva k distribúcii investičných nástrojov emitovaných ňou spravovanými

investičnými fondmi investičných sprostredkovateľov (finančných agentov), ktorým vypláca
provízie stanovené spravidla percentom zo vstupných poplatkov z ich sprostredkovaných
investícií, pričom investičný sprostredkovateľ môže svojim zamestnancom alebo osobám v
podobnom právnom vzťahu poskytovať peňažné či nepeňažné plnenie.
D.

Spoločnosť prijíma od fondu odplatu za výkon činnosti správy a administrácie fondu,

ktorá sa vypočítava percentuálne z hodnoty aktív fondu v alikvotnej výške k poslednému dňu
kalendárneho mesiaca a hradí sa jedenkrát za kalendárny mesiac.
E.

Spoločnosť svojim zamestnancom alebo osobám v podobnom právnom vzťahu môže

poskytnúť nepeňažné plnenie formou zľavy zo vstupných poplatkov z investícií do ňou
spravovaných fondov.
F.

Vzhľadom k tomu, že Spoločnosť spravuje majetok špeciálneho fondu nehnuteľností,

a to majetok spočívajúci najmä v nehnuteľnostiach či realitných spoločnostiach, hrozí riziko, že
skutočný majiteľ alebo vedúci osoba Spoločnosti bude majetkovo alebo personálne prepojená
vo vzťahu k protistrane obchodu s majetkom vo fonde spravovanom Spoločnosťou a prípadne vo
vzťahu k realitnej spoločnosti, ktorá je predmetom obchodu s majetkom vo fonde spravovanom
Spoločnosťou. Spoločnosť v takom prípade dodržiava nasledujúce podmienky: a) k obchodu je
spracovaný písomný zámer, v ktorom je doložená efektivita uskutočnenia tohto obchodu, b)
obchod nemožno vykonať za rovnakých alebo lepších podmienok s treťou osobou, c) obchod je
v záujme ochrany majetku vo fonde kolektívneho investovania pred jeho znehodnotením,
obchod je pre fond kolektívneho investovania preukázateľne výhodný a d) obchod je vykonaný
so súhlasom predstavenstva Spoločnosti.
Podrobnejšie informácie poskytne Spoločnosť na požiadanie.
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