VEŘEJNÁ VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ
(aktualizace údajů)
Obchodní společnost Broker Consulting SICAV, a.s., IČO: 07188935, se sídlem Bucharova 1423/6,
Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 23502
(dále jen „Fond“)
tímto v souladu s ust. § 163 odst. 1 zák.č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“) vyzývá k úpisu investičních akcií vydávaných
ke svému podfondu s názvem
OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV, a.s.
(dále jen „Podfond“).
Obhospodařovatel a
člen správní rady
Fondu:
Administrátor:

Depozitář:
Upisované investiční
akcie:
Podmínky úpisu:

Lhůta k úpisu:

MONECO investiční společnost, a.s., IČO: 09052984, se sídlem
Bucharova 1423/6, Stodůlky, 158 00 Praha 5, obchodní společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod
sp. zn. B 25207
INVESTIKA, investiční společnost, a.s., IČO: 04158911, se sídlem U
Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, obchodní společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod
sp. zn. B 20668
Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ
14000, IČO: 45244782
• ISIN: CZ0008043254
• zaknihované kusové akcie bez jmenovité hodnoty na jméno investora
• akcie bez hlasovacího práva
• podrobné podmínky úpisu, vydávání a zpětného odkupu investičních
akcií, jakož i podrobné informace o Fondu a Podfondu, jsou uvedeny
ve statutu Fondu a Podfondu, ve stanovách Fondu a v Klíčových
informacích pro investory Podfondu, které jsou uveřejněny na
internetových stránkách Obhospodařovatele a Administrátora
• vyjma úvodního upisovacího období po zahájení vydávání, uvedeného
ve statutu Podfondu, jsou investiční akcie vydávány za aktuální
hodnotu investiční akcie Podfondu stanovenou dle statutu Podfondu
• na uzavření Rámcové smlouvy o vydávání a odkupování investičních
akcií Podfondu není právní nárok; Fond není povinen se zájemcem
Rámcovou smlouvu uzavřít, a to i bez uvedení důvodu.
od 28.6.2018

V Praze dne 1.1.2022

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D., MBA
pověřený zmocněnec
MONECO investiční společnost, a.s. jako člena správní rady Fondu

