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Vymezení pojmů 

 

Níže uvedené pojmy mají v tomto Statutu následující význam: 

„cenným papírem“ se rozumí rovněž zaknihovaný cenný papír. 

„ČNB“ se rozumí Česká národní banka. 

„Depozitářem“ se rozumí Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 
PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 1171. 

„Fondem“ se rozumí ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním 
kapitálem, a.s. (zkráceně ENERN Investments SICAV) 

„Fondovým kapitálem“ se rozumí hodnota majetku, který je součástí jmění podfondu 
(dále také jen „majetek podfondu“), snížená o hodnotu dluhů, které jsou součástí jeho 
jmění (dále také „dluhy podfondu“) 

„Investiční společnost“ je QI Investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 
1, PSČ 110 05, IČ: 24837202, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze v oddílu B, vložka 17126. 

„podfondem“ se rozumí podfondy tohoto Fondu. 

   „Obchodním zákoníkem“ se rozumí zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 
předpisů. 

„Statutem“ se rozumí tento statut, a to včetně dodatků, není-li uvedeno jinak. 

„Stanovami“ se rozumí stanovy Fondu. 

„Vyhláškou o evidenci investičních nástrojů“ se rozumí vyhláška č. 58/2006 Sb., o 
způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na 
samostatnou evidenci investičních nástrojů. 

„Vyhláškou o pravidlech“ se rozumí vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých 
pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech. 

 „Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu“ se rozumí zákon č. 256/2004 Sb., o 
podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 

„Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech“ se rozumí zákon č. 
240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. 
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Část I. Obecné náležitosti 

 

1 Základní údaje o investičním fondu 

1.1 Obchodní firma Fondu je: ENERN Investments, investiční fond s proměnným 
základním kapitálem, a.s. Sídlo Fondu je Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 
149 00. Identifikační číslo Fondu je 01790765. Fond může používat rovněž 
zkrácené označení ENERN Investments SICAV. 

1.2 Fond byl zapsán do seznamu investičních fondů vedeného ČNB dne 26. 4. 2013. 
Fond vznikl dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku, tj. dnem 4. 7. 2013. Fond 
získal povolení k činnosti, a to v rozsahu oprávnění se obhospodařovat a 
administrovat. 

1.3 Fond byl založen na dobu neurčitou. 

1.4 Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu § 95 Zákona o investičních 
společnostech a investičních fondech. 

1.5 Fond není řídícím ani podřízeným fondem. 

1.6 Auditorem Fondu je Ernst & Young Audit, s.r.o., IČ 267 04 153, se sídlem Na 
Florenci 2116/15, Praha 1 – Nové město, PSČ 110 00, č. osvědčení Komory 
auditorů České republiky 401. 

1.7 Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem. 

1.8 Zapisovaný základní kapitál Fondu je 2.000.000,- CZK.  

1.9 Fond byl založen notářským zápisem sepsaným dne 23. 11. 2012, JUDr. Foukalem, 
notářem v Praze. Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem 
s monistickým systémem vnitřní struktury. Orgány Fondu jsou statutární ředitel, 
správní rada a valná hromada. 

1.10 Měnou Fondu je Koruna česká (CZK). 

Orgány Fondu 

1.11 Statutární ředitel 

Statutárním orgánem Fondu je statutární ředitel, který je zároveň vedoucí osobou ve 
smyslu Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a přísluší mu 
obchodní vedení Fondu.  

Statutárním ředitelem je Iva Nováková. 

1.12 Správní rada 
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Správní rada je dozorčí orgán Fondu. Do působnosti správní rady náleží také 
obchodní vedení, které náleží členům správní rady s řídící pravomocí, které jsou 
zároveň vedoucími osobami ve smyslu Zákona o investičních společnostech a 
investičních fondech.  

1.13 Valná hromada 

V působnosti valné hromady Fondu je mimo jiné: 

a) rozhodování o změně stanov Fondu,  

b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu Fondu, 

c) volba a odvolání správní rady Fondu, 

d) volba a odvolání statutárního ředitele Fondu,  

e) schvalování rozhodnutí o přeměně Fondu,  

f) schvalování rozhodnutí o zrušení Fondu 

Valné hromady se účastní vždy vlastníci zakladatelských akcií. Vlastníci 
investičních akcií mají právo hlasovat na valné hromadě v případech, kdy tak určují 
Stanovy a tento Statut, konkrétně pak příslušná ustanovení dodatku Statutu 
k příslušnému podfondu.  

1.14 Další orgány 

Fond je oprávněn zřídit i další orgány, které jsou zřizované vždy pro určitý podfond.  

Historické údaje o statusových věcech 

1.15 Původní název fondu zněl: SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, 
a.s., SAS Capital Hedge Derivative, investiční fond, a.s. a SAS Capital, investiční 
fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Fond vytvořil podfond SAS Capital 11 
podfond, který byl zapsán do seznamu ČNB dne 5.3.2015 a vymazán ze seznamu 
ČNB k 31.12.2015. 

Podfondy 

1.16 Fond může v souladu se stanovami vytvářet podfondy.  

1.17 Obecné údaje o podfondech: 

a) podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu. Fond zahrnuje do 
podfondu (podfondů) majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Nezahrnuje-li 
Fond do podfondu (podfondů) také majetek a dluhy, které nejsou součástí 
majetku a dluhů Fondu z investiční činnosti, netvoří tento majetek a dluhy 
podfond, není investičním majetkem a nevztahují se tak na něj investiční 
strategie uvedená v příslušném dodatku. Tím nejsou dotčena ostatní 
ustanovení tohoto Statutu; 
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b) každý podfond může mít vlastní investiční strategii stanovenou dále 
v příslušném dodatku Statutu; 

c) ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za Fondem, 
vzniklé v souvislosti s vytvořením podfondu, plněním jeho investiční strategie 
nebo jeho zrušením, lze použít pouze majetek v tomto podfondu. Náklady 
vztahující se ke konkrétnímu podfondu jsou hrazeny z majetku tohoto 
podfondu. Náklady vztahující se k více podfondům jsou hrazeny z majetku 
těchto podfondů poměrně k objemu jejich Fondového kapitálu; 

d) označení podfondu musí obsahovat příznačný prvek obchodní firmy 
společnosti a slovo „podfond“, popřípadě jinak vyjádřit jeho vlastnost 
podfondu; 

e) o vytvoření podfondu rozhodne statutární orgán Fondu, který zároveň určí 
investiční strategii podfondu a další pravidla pro fungování podfondu ve 
Statutu a zajistí zápis podfondu do seznamu vedeného ČNB; 

f) Fond vydává ke každému podfondu investiční akcie na jméno. Vydat 
k příslušnému podfondu investiční akcie nelze, dokud nejsou údaje nutné 
k identifikaci příslušného podfondu zapsány v seznamu vedeném ČNB.  

1.18 Konkrétní údaje o jednotlivých podfondech jsou uvedeny v příslušných dodatcích 
k tomuto Statutu. Zájemci o nabytí investičních akcií podfondu se poskytne Statut 
s tím dodatkem, který se váže k podfondu, jehož investiční akcie mají být nabyty. 

 

2 Obhospodařovatel a Administrátor 

2.1 Fond je samosprávným investičním fondem ve smyslu § 8 odst. 1 Zákona o 
investičních společnostech a investičních fondech, který je oprávněn se sám 
obhospodařovat a vykonávat svou vlastní administraci. 

2.2 Předmět podnikání Fondu je, v souladu s uděleným povolením k činnosti 
shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více 
kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se 
kvalifikovaní investoři stávají akcionáři podfondu, držiteli investičních akcií, a 
provádění společného investování shromážděných peněžních prostředků nebo 
penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch 
kvalifikovaných investorů a dále správa tohoto majetku. 

 

3 Údaje o pověření osob výkonem jednotlivých činností 

Compliance, interní audit a další činnosti 

3.1 Fond pověřil některými činnostmi souvisejícími s administrací a obhospodařováním 
Fondu a podfondu Investiční Společnost. 
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3.2 V rámci činností, jimiž ji Fond pověřil, Investiční společnost zejména: 

a) zajišťuje compliance a interní audit, 

b) komunikace s ČNB a plnění informačních a oznamovacích povinností Fondu 
vůči ČNB a ostatní s tím bezprostředně související činnosti, 

c) vykonává funkci risk managementu, 

d) zajišťuje vydávání a odkupování investičních akcií podfondů a vede evidenci 
vlastníků investičních akcií. 

Činnosti, které jsou uvedeny v tomto článku, vykonává Investiční společnost 
v plném rozsahu sama nebo jejich výkon svěřila jiné osobě, jak v podrobnostech 
upraveno v článku 4 Statutu.  

3.3 Konkrétní výše odměny stejně jako kompletní výčet činností zajišťovaných 
investiční společností upravuje smlouva uzavřená mezi Fondem a Investiční 
společností. 

Vedení účetnictví 

3.4 Fond pověřil vedením účetnictví a zajištěním daňového poradenství společnost 
Suldovský a partneři a.s., IČ 27409490, se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, 
PSČ 14000, která je povinna tuto činnost zajišťovat s cílem zajistit řádný výkon 
těchto činností. Další informace upravuje smlouva uzavřená mezi Fondem a 
společností Suldovský a partneři a.s. 

Další činnosti 

3.5 Další činností v rámci administrace nebo obhospodařování Fondu, kterou jsou 
Fondem pověřovány třetí osoby ad hoc, je právní a transakční poradenství. Externí 
právní a jiní poradci jsou vybíráni v souladu s požadavky odborné péče pro 
konkrétní věc. 

 

4 Podmínky pověření výkonem činností 

4.1 Fond je v rámci obhospodařování nebo administrace oprávněn pověřit jiného 
výkonem jednotlivé činnosti spočívající v obhospodařování nebo administraci, a to 
za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních 
fondech a Statutu. Konkrétní podmínky pověření upravuje smlouva mezi Fondem a 
pověřeným. 

4.2 Další osoba je v rámci činnosti vykonávající pro Fond oprávněna pověřit jiného 
výkonem jednotlivé činnosti jí svěřené Fondem, a to za podmínek stanovených 
Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a Statutu. Konkrétní 
podmínky pověření upravuje smlouva mezi touto osobou a pověřeným. 



 

 
                                                                                                               INVESTMENTS 

____________________________________________________________________________________ 
ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

Prague Gate, Floor 11, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov, Česká republika 
 

 

4.3 Fond, resp. další osoba může kontrolovat a svými příkazy ovlivňovat výkon činností 
pověřenou osobou. Fond, resp. další osoba, jako osoba pověřující, je oprávněn 
s okamžitou účinností vypovědět smlouvy, na jejichž základě došlo ke svěření 
uvedených činností další osobě. Svěřením výkonu těchto činností zůstává nedotčena 
odpovědnost Fondu nahradit újmu vzniklou porušením jeho povinností jako 
obhospodařovatele/administrátora Fondu, které plynou ze Statutu, Zákona o 
investičních společnostech a investičních fondech a dalších právních předpisů. 

 

5 Depozitář 

5.1 Depozitářem Fondu a podfondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, 
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.  

5.2 Depozitář je zapsán do seznamu depozitářů investičních fondů vedeného ČNB. 

5.3 Depozitář patří do skupiny Erste Group Bank AG, Am Graben 21, Vídeň, 
Rakousko. 

5.4 Činnosti Depozitáře vyplývají ze Zákona o investičních společnostech a 
investičních fondech a jsou dále specifikovány v depozitářské smlouvě uzavřené 
mezi Fondem a Depozitářem. Depozitář zejména:  

a) zajišťuje evidenci o majetku podfondu, jehož povaha to umožňuje, 

b) kontroluje, zda v souladu se Zákonem o investičních společnostech a 
investičních fondech, Statutem a ujednáními depozitářské smlouvy: 

i)      byly vydávány a odkupovány investiční akcie podfondu, 

ii) byla vypočítávána aktuální hodnota investiční akcie podfondu, 

iii) byl oceňován majetek a dluhy podfondu, 

iv) byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem podfondu v 
obvyklých lhůtách, 

v) jsou používány výnosy plynoucí pro podfond. 

5.5 Depozitář odpovídá za opatrování investičních nástrojů v majetku podfondu, za 
úschovu majetku Fondu a za evidenci tohoto majetku. Odpovědnost Depozitáře není 
dotčena, pověřil-li Depozitář jiného výkonem těchto činností. Odpovědnost 
Obhospodařovatele za škodu vzniklou při obhospodařování a administraci Fondu 
tím není dotčena. 

5.6 V případě, že Depozitář pověří jiného výkonem některé, z jím ve vztahu k Fondu 
vykonávaných činností, vyrozumí o tom Fond, který zajistí uvedení údajů o takové 
jiné osobě ve Statutu. 



 

 
                                                                                                               INVESTMENTS 

____________________________________________________________________________________ 
ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

Prague Gate, Floor 11, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov, Česká republika 
 

 

 

6 Další informace 

Informace o Statutu 

6.1 Údaje uvedené v tomto Statutu jsou průběžně aktualizovány. Fond sleduje, zda 
neexistuje či nevzniká potřeba aktualizace Statutu. V případě, že úprava Statutu je 
potřebná, schválí potřebné změny statutární orgán Fondu, popř. jiný orgán Fondu, 
vyplývá-li to ze Statutu nebo Stanov.  

6.2 Změna Statutu nepodléhá předchozímu schválení ČNB. Fond však o změnách 
Statutu informuje ČNB bez zbytečného odkladu a předkládá jí nové úplné znění 
Statutu.  

6.3 Aktuální znění Statutu a jeho změny jsou uveřejňovány na internetových stránkách 
Fondu dostupných na doméně www.enern-investments.com.  

6.4 Datum podpisu platného znění Statutu a jméno a příjmení člena, popř. členů 
statutárního orgánu jsou uvedena v textu tohoto Statutu. 

Doplňující informace o Fondu a ekonomické informace 

6.5 Podle Zákona o investičních společnostech a investičních fondech se Fond zrušuje z 
důvodů uvedených níže:  

Zrušením Fondu s likvidací 

Podmínky a postup při zrušení nebo přeměně Fondu a práva akcionářů v takovém 
případě se řídí stanovami Fondu, Obchodním zákoníkem, Zákonem o investičních 
společnostech a investičních fondech a jinými právními předpisy. 

Výmazem ze seznamu 

ČNB vymaže Fond ze seznamu, jestliže Fond nemá déle než 3 měsíce Depozitáře 
nebo byl Fond zapsán na základě nepravdivých nebo neúplných údajů nebo došlo–li 
k jeho zrušení nebo na žádost Obhospodařovatele. ČNB může vymazat Fond ze 
seznamu, jestliže a) do 36 měsíců ode dne zápisu do seznamu vedeného ČNB 
Fondový kapitál Fondu nedosáhl výše 1.000.000 EUR, b) průměrná výše 
Fondového kapitálu Fondu za posledních 6 kalendářních měsíců je nižší než 
1.000.000 EUR.  

Přeměnou Fondu 

Fond může za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a 
investičních fondech rozhodnout o přeměně Fondu nebo podfondu. Přeměnou 
Fondu se rozumí přeměna podle zákona upravujícího přeměny obchodních 
společností. Přeměnou podfondu se rozumí přeměna podfondu investičního fondu s 
právní osobností podle Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. 
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Ke dni zrušení Fondu je Fond povinen sestavit mimořádnou účetní závěrku Fondu 
podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví. Bližší podmínky 
postupu při zrušení Fondu s likvidací anebo při splynutí či sloučení Fondu stanoví 
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech.  

6.6 Kontaktní místo, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace, je 
ENERN  Investments SICAV, se sídlem Praha 4 – Chodov, Türkova 2319/5b, 149 
00, e-mailová adresa: info@enern.eu, internetová adresa: www.enern.eu v pracovní 
dny od 10:00 do 15:00 hodin.  

6.7 Zdanění Fondu a akcionářů podléhá daňovým předpisům České republiky, zejména 
pak zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

6.8 Upozorňuje se, že výše uvedené informace o režimu zdanění příjmu jednotlivých 
akcionářů nemusí platit pro každého investora, závisí na osobních poměrech 
investorů a aplikovatelných daňových předpisech. Fond není oprávněn poskytovat 
daňové poradenství a Fond doporučuje, aby každý investor do investičních akcií 
Fondu ohledně režimu zdanění, který se ho týká, vyhledal profesionální poradu 
(daňového poradce). 

6.9 Administrátor zasílá nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období ČNB 
výroční zprávu Fondu a uveřejňuje ji na internetových stránkách Fondu.  

6.10 Výroční zpráva Fondu je dále investorům k dispozici v sídle Fondu a bude jim na 
požádání bez zbytečného odkladu bezplatně zaslána. 

Ostatní informace 

6.11 Orgánem dohledu je ČNB. Adresa: Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, telefon: 
224 411 111, e-mailová adresa: podatelna@cnb.cz, www.cnb.cz.  

6.12 Povolení k činnosti Investiční společnosti nebo Fondu a výkon dohledu ČNB nejsou 
zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu, nemohou vyloučit možnost 
porušení právních povinností či Statutu Fondem, Investiční společností, 
Depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým 
porušením bude nahrazena. 

6.13 Pro řešení sporů ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Fondu jsou 
příslušné soudy ČR, nestanoví-li příslušný kogentní právní předpis jinak. Rozhodné 
právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Fondu je 
právní řád ČR, není-li v příslušné smlouvě uvedeno jinak. 

6.14 Nedílnou součástí a přílohou tohoto Statutu jsou: 

a) Dodatek č. 1 – ENERN TECH III podfond; 

b) Dodatek č. 2 - ENERN TECH IV podfond. 

6.15 Tento Statut může být poskytnut zájemci o nabytí investičních akcií pouze společně 
s příslušným dodatkem. 
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Vymezení pojmů 

Pojmy mají v tomto Dodatku význam definovaný ve Statutu, není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak: 

„Akcionář A“ Vlastník zakladatelských akcií Fondu. 

„Avízo“ Předchozí výzva, kterou je Investor povinen odeslat před podáním 
Pokynu k prodeji za podmínek uvedených v Dodatku a Investiční 
Smlouvě. 

„Běžný Souhlas“ Souhlas – udělený pouze v souladu se Stanovami – Investorů vlastnících 
Investiční Akcie I, které úhrnně přesahují 50 % Celkového Kapitálového 
Závazku I. Pro vyloučení pochybností, (i) Investoři v Prodlení a (ii) 
vlastníci Investičních Akcií I, kteří zároveň vlastní Investiční Akcie C 
(s výjimkou všech případů po Převodu Bez Udání Důvodu) v každém 
případě, nesmějí hlasovat a ani oni ani jejich Kapitálové Závazky nesmějí 
být započítány při výpočtu hlasování nebo dosažení většiny, a to vždy 
podle čl. 1.9 a 1.10 tohoto Dodatku. 

„Celkový Kapitálový 
Závazek A“ 

Součet všech Kapitálových Závazků všech Akcionářů A, nebo osob 
schválených Akcionáři A. Akcionáři A nebo osoby schválené Akcionáři A 
se budou účastnit Celkového Kapitálového Závazku I částkou alespoň 
2 miliony EUR, nebo částkou ve výši alespoň 3 % Celkového 
Kapitálového Závazku I, podle toho, která částka je vyšší. 

„Celkový Kapitálový 
Závazek I“ 

Součet všech Kapitálových Závazků ode všech Investorů vlastnících 
Investiční Akcie I. 

„Celkový Kapitálový 
Závazek I1“ 

Součet všech Kapitálových Závazků ode všech Investorů vlastnících 
Investiční Akcie I1. 

„Celkový Kapitálový 
Závazek I2“ 

Součet všech Kapitálových Závazků ode všech Investorů vlastnících 
Investiční Akcie I2. 

„Celkový Proinvestovaný 
Kapitál I1“ nebo „CPK I1“ 

Celkový Splacený Kapitál I1 mínus Celkový Vrácený Kapitál I1. 

„Celkový Proinvestovaný 
Kapitál I2“ nebo „CPK I2“ 

Celkový Splacený Kapitál I2 mínus Celkový Vrácený Kapitál I2. 

„Celkový Splacený Kapitál 
I1“ nebo „CSK I1“ 

Součet emisních hodnot všech vydaných Investičních Akcií I1. 

„Celkový Splacený Kapitál 
I2“ nebo „CSK I2“ 

Součet emisních hodnot všech vydaných Investičních Akcií I2. 

„Celkový Splacený Kapitál“ 
nebo „CSK“ 

Součet hodnot CSK I1 a CSK I2. 
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„Celkový Vrácený Kapitál 
I1“ 

Součet všech vyplacených Plnění vlastníkům Investičních Akcií I1 až do 
výše hodnoty CSK I1. 

„Celkový Vrácený Kapitál 
I2“ 

Součet všech vyplacených Plnění vlastníkům Investičních Akcií I2 až do 
výše hodnoty CSK I2. 

„Closing“ Okamžik, kdy (i) jeden nebo více Nových investorů přijme Kapitálový 
Závazek uzavřením Investiční Smlouvy, anebo (ii) jeden nebo více 
stávajících Investorů zvýší svůj Kapitálový Závazek uzavřením dodatku 
k Investiční Smlouvě. 

„České Účetní Standardy“ České účetní standardy v souladu s českým právem a českými 
všeobecně uznávanými účetními principy (české GAAP), především (i) 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
(ii) vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
pro účetní jednotky které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 
podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (iii) Českými 
účetními standardy pro podnikatele vydanými v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve 
Finančním zpravodaji č. 1/2003, ve znění pozdějších předpisů, (iv) 
jakýmikoli opatřeními Ministerstva financí České republiky vydanými 
na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, týkajícími se účetních záležitostí, (v) dalšími českými zákony 
vztahujícími se na účetní záležitosti. 

„Další Raná Fáze“ Fáze vývoje podniku, kdy byla dokončena fáze vývoje výrobku a je třeba 
další financování k zahájení komerční výroby anebo prodeje. 

„Datum Prvního Closingu“ 1. listopadu 2016. 

„Den Ocenění“ Den určený v souladu s ustanoveními části II tohoto Dodatku, ke 
kterému je stanoveno ocenění Investičních Akcií. 

„Divestice“ Prodej, splacení, likvidace a přeměna investic, ať už zcela nebo zčásti, 
Podfondu ET III v souladu s ustanoveními tohoto Dodatku. 

„Dodatek“ Tento dodatek č. 1 Statutu – Podfond ENERN TECH III. 

„Eligible Final Targets” SME, které (i) se neobchodují na burze nebo jiném regulovaném trhu 
a (ii) mají sídlo nebo vyvíjejí činnost v jednom nebo více Státech CE.  
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„Excluded Final Recipient“ Portfoliová Společnost, která: 

(a) provádí (A) výzkumnou a inovační činnost, která je považována za 
nelegální v souladu s příslušnou legislativou země sídla Podfondu 
ET III nebo (B) vyloučené činnosti podle čl. 19 Nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013, tj.: 

(i) výzkumnou činnost zaměřenou na klonování 
lidí za účelem reprodukce; 

(ii) výzkumnou činnost s cílem měnit genetické 
vybavení lidských bytostí, díky které by tyto 
změny mohly být dědičné (s výjimkou 
výzkumu týkajícího se léčby rakoviny gonád); 

(iii) výzkumnou činnost s cílem vytvářet lidská 
embrya pouze za účelem výzkumu nebo za 
účelem získání kmenových buněk včetně 
prostřednictvím přenosu jader somatických 
buněk (SCNT); 

(b) je v Zakázané Situaci; nebo 

(c) má sídlo nebo udržuje obchodní vztahy se subjekty se sídlem 
v Nespolupracující Jurisdikci. 

„Fáze (Pre-) Seed“ Fáze vývoje podniku, který potřebuje financovat výzkum, posoudit 
a vyvinout prvotní koncept před tím, než dosáhne Fáze Start-upu. Tato 
fáze zahrnuje pilotní výrobu v malém měřítku, ukázku anebo vývoj 
související podnikové aplikace testovaných a validovaných 
výrobků/technologií (zahrnuje výrobky/technologie se zralostí Úrovně 
připravenosti technologie mezi TRL 7 a TRL 8 nebo ekvivalentní Úroveň 
připravenosti inovací mezi IRL 3 a IRL 4). 

„Fáze Proof of Concept“ Fáze vývoje podniku, která předchází jeho legálnímu ustavení, kdy se 
provádí posouzení proveditelnosti konceptu, proveditelnosti přenosu 
výsledků vývoje a výzkumu do inovativních aplikací, validace, zda může 
být určitý výrobek/technologie/proces použitý k obchodním účelům, 
včetně prostřednictvím licence a prodeje práv duševního vlastnictví. 
To zahrnuje prozkoumání technické proveditelnosti, ekonomické 
proveditelnosti výsledků výzkumu, činnost za účelem získání důkazů, 
např. klinické studie fáze III/IV, výroba prototypů a inkubace. 

„Fáze Start-upu“ Fáze vývoje podniku, která může být v procesu založení nebo fungování 
podniku po krátkou dobu, ale který ještě nemá komerčně stálý produkt 
a potřebuje další financování vývoje produktu a prvotního marketingu. 

„Fixní Úplata I1” Fixní platba dále definovaná v čl. 8.4, 8.5 a 8.6 tohoto Dodatku. 

„Fixní Úplata I2“ Fixní platba dále definovaná v čl. 8.7 a 8.8 tohoto Dodatku. 

„Fixní Úplata“ Fixní Úplata I1 a Fixní Úplata I2. 
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„Fondový Kapitál Třídy 
nebo Net Asset Value 
Třídy“  

Hodnota majetku, který je součástí jmění příslušné Třídy Podfondu ET III 
(dále také jen „Majetek Třídy“), snížená o hodnotu dluhů, které jsou 
součástí jejího jmění (dále také jen „Dluhy Třídy“). 

„Fondový Kapitál“,„Net 
Asset Value “ nebo 
„NAV(F)“ 

Hodnota majetku, který je součástí jmění Podfondu ET III (dále také jen 
„Majetek Podfondu ET III“), snížená o hodnotu dluhů, které jsou 
součástí jeho jmění (dále také jen „Dluhy Podfondu ET III“). 

„Horizont 2020“ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013, kterým se 
zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014-
2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES. 

„Hurdle I1“ 

 

Minimální zhodnocení ve výši 8 % ročně na Celkovém Proinvestovaném 
Kapitálu I1 (počítáno jednoduchým, nikoliv složeným, úročením na 
základě časově váženého průměrného zůstatku CPK I1). 

„Hurdle I2“ Minimální zhodnocení ve výši 8 % ročně na Celkovém Proinvestovaném 
Kapitálu I2 (počítáno jednoduchým , nikoliv složeným, úročením na 
základě časově váženého průměrného zůstatku CPK I2. 

„IFE Eligible Recipients “ Portfoliová Společnost, která splňuje následující podmínky: 

(a) není Excluded Final Recipient; 

(b) má sídlo nebo vyvíjí činnost v Účastnické Zemi v době první 
investice; a 

(c) je v době první investice v Rané fázi. 

„Invest Europe“ Asociace dále definovaná v čl. 6.1 tohoto Dodatku. 

„Investiční Akcie C“ Investiční Akcie C1 a Investiční Akcie C2. 

„Investiční Akcie C1“ Investiční Akcie vydávané pouze Akcionářům A nebo osobám 
schváleným Akcionáři A, které představují právo na podíl na zisku 
Podfondu ET III formou Plnění C1. 

„Investiční Akcie C2“ Investiční Akcie vydávané pouze Akcionářům A nebo osobám 
schváleným Akcionáři A, které představují právo na podíl na zisku 
Podfondu ET III formou Plnění C2. 

„Investiční Akcie I” Investiční Akcie I1 a Investiční Akcie I2. 

„Investiční Akcie I1“ Investiční Akcie, se kterými je svázáno právo na Plnění, které je 
definováno v čl. 6.17 tohoto Dodatku. Investiční Akcie I1 jsou 
vydávané pouze Klíčovým Investorům. 

„Investiční Akcie I2“  Investiční Akcie, se kterými je svázáno právo na Plnění, které je 
definováno v čl. 6.18 tohoto Dodatku. Investiční Akcie I2 jsou 
vydávané investorům, kteří nejsou Klíčovými Investory. 
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„Investiční Akcie“ Investiční Akcie jsou kusové akcie na jméno, které představují stejné 
podíly na Fondovém kapitálu Podfondu ET III, ke kterému jsou vydány. 
Investičními Akciemi se rozumí Investiční Akcie I a Investiční Akcie C. 

„Investiční Fond“ ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, 
a.s. (zkráceně ENERN Investments SICAV). 

„Investiční Holdingová 
Společnost“ 

Obchodní korporace, sdružení, partnerství nebo jiný subjekt či osoba bez 
ohledu na místo sídla, nebo trvalého bydliště založená za účelem držení 
investic v Portfoliových Společnostech, provádění investičních, 
upisovacích, překlenovacích anebo syndikovaných transakcí. 

„Investiční Období“ Období definované v čl. 2.58 tohoto Dodatku. 

„Investiční Projekt“ Projekt definovaný v čl. 2.4 tohoto Dodatku. 

„Investiční Smlouva“ Rámcová smlouva o úpisu Investičních Akcií, kterou se zavazuje fyzická 
nebo právnická osoba Fondu poskytnout Kapitálový Závazek. 

„Investiční Výbor ET III” Orgán společnosti pro záležitosti týkající se řízení Podfondu ET III. 

„Investor v Prodlení“ Jakýkoli Investor, který nezašle Podfondu ET III částku požadovanou ve 
Výzvě k Úpisu ve lhůtě stanovené v předmětné Výzvě k Úpisu. Pro 
vyloučení pochybností bez ohledu na konkrétní ustanovení v tomto 
Dodatku týkajících se Investora v prodlení platí ustanovení čl. 1.22-
1.25 části II tohoto Dodatku. 

„Investor“ Fyzická nebo právnická osoba, která s Fondem uzavřela Investiční 
Smlouvu. 

„Irregularity“ Má význam stanovený v čl. 1.2 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských 
společenství (Úřední věstník L 312, 23.12.1995, str.2), nesrovnalostí se 
rozumí jakékoli porušení právního předpisu Evropské unie vyplývající 
z jednání nebo opomenutí Podfondu ET III anebo Portfoliové 
společnosti, v důsledku kterého je nebo by mohl být poškozen souhrnný 
rozpočet Evropské unie nebo rozpočty spravované Evropskou unií, a to 
buď snížením nebo ztrátou příjmů z vlastníc zdrojů vybíraných přímo ve 
prospěch Evropské unie, nebo formou neoprávněného výdaje. 

„Kapitálový Závazek“ Suma prostředků, kterou se Investor zavázal poskytnout za účelem 
nákupu Investičních Akcií. Konkrétní částka je upravena v Investiční 
smlouvě mezi Investorem a Fondem. 

„Klíčový Investor“ Investor, který se sám nebo prostřednictvím Přidružené Osoby 
zavázal poskytnout Kapitálový Závazek alespoň 5 milionů EUR. 

„Klíčový Výkonný 
Manažer“ 

Osoba, která je členem Investičního Výboru ET III a která je výslovně 
jmenována Klíčovým Výkonným Manažerem v souladu s čl. 2.21. 

„Křížové Investice “ Investice definované v čl. 2.62 tohoto Dodatku. 
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„Majetkový Účet“ Účet, na který se Investorovi připisují Investiční Akcie. 

„Maximální Catch-up C1“ Nárok na dorovnání pro vlastníky Investičních akcií C1. Představuje 25 % 
z Hurdle I1. 

„Maximální Catch-up C2“ 

 

Nárok na dorovnání pro vlastníky Investičních akcií C2. Představuje 
33,3 % z Hurdle I2. 

„Mid-Cap“ Jakýkoli subjekt, který v den první investice spolu s podniky, které ovládá 
a s podnikem/podniky (pokud existují), nad kterými má přímou nebo 
nepřímou kontrolu, nezaměstnává více než 3 000 zaměstnanců (na plný 
úvazek) a nepatří mezi SME. 

„Nástupnický Fond“ Jakýkoli investiční fond založený Klíčovými Výkonnými Manažery nebo 
jakoukoli jejich příslušnou Přidruženou Společností po Datu Prvního 
Closingu, jehož investiční strategie a geografické pokrytí jsou 
v podstatné míře podobné Podfondu ET III. 

„Nespolupracující 
Jurisdikce“ 

Jakákoli jurisdikce, kterou Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD) a její Globální fórum pro transparentnost a výměnu 
informací pro daňové účely klasifikuje jako „nedodržující předpisy“ (non-
compliant). 

„Neuhrazený Catch-up C1“ Maximální Catch-up C1, snížený o již vyplacená Plnění Investorům 
vlastnícím Investiční Akcie C1. Neuhrazený Maximální Catch-up C1 
nemůže být menší než nula. 

„Neuhrazený Catch-up C2“ Maximální Catch-up C2, snížený o již vyplacená Plnění Investorům 
vlastnícím Investiční Akcie C2. Neuhrazený Maximální Catch-up C2 
nemůže být menší než nula. 

„Neuhrazený Hurdle I1“ Hurdle I1 vypočtený k danému dni, snížený o rozdíl již vyplacených 
Plnění I1 a CSK I1 v případě, že součet již vyplacených Plnění I1 je vyšší 
než CSK I1. Neuhrazený Hurdle I1 nemůže být menší než nula. 

„Neuhrazený Hurdle I2“ Hurdle I2 vypočtený k danému dni, snížený o rozdíl již vyplacených 
Plnění I2 a CSK I2 v případě, že součet již vyplacených Plnění I2 je vyšší 
než CSK I2. Neuhrazený Hurdle I2 nemůže být menší než nula. 

„Nový Investor“ Investor, který provedl Kapitálový Závazek uzavřením Investiční Smlouvy 
po ukončení Prvního Upisovacího Období. 

„Období Režimu 
Pozastavení“ 

Období, během kterého může Podfond ET III fungovat v Režimu 
Pozastavení. 

„Období“ Období dále definované v čl. 1.3 tohoto Dodatku. 

„Odškodněné Osoby“ Osoby dále definované v čl. 2.57 tohoto Dodatku. 

„Plnění C1“ 

 

Veškeré prostředky (včetně případné srážkové daně nebo jiné srážky na 
straně Investora, vlastníka Investičních Akcií C1) vyplacené a k výplatě 
z Podfondu ET III vlastníkům Investičních Akcií C1. Plnění C1 zahrnuje 
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dividendy, odkup Investičních Akcií C1 a případně veškeré jiné úhrady 
poskytnuté Investorům z Podfondu ET III. 

„Plnění C2“ 

 

Veškeré prostředky (včetně případné srážkové daně nebo jiné srážky na 
straně Investora, vlastníka Investičních Akcií C2) vyplacené a k výplatě 
z Podfondu ET III vlastníkům Investičních Akcií C2. Plnění C2 zahrnuje 
dividendy, odkup Investičních Akcií C2 a případně veškeré jiné úhrady 
poskytnuté Investorům z Podfondu ET III. 

„Plnění I1 Brutto“ Je část Plnění, která je dále definována v čl. 6.16.1 tohoto Dodatku. 

„Plnění I1“ 

 

Veškeré prostředky (včetně případné srážkové daně nebo jiné srážky na 
straně Investora, vlastníka Investičních Akcií I1) vyplacené a k výplatě z 
Podfondu ET III vlastníkům Investičních Akcií I1. Plnění I1 zahrnuje 
dividendy, odkup Investičních Akcií I1a případně veškeré jiné úhrady 
poskytnuté Investorům z Podfondu ET III. 

„Plnění I1C1“ Součet hodnot Plnění I1 a Plnění C1. 

„Plnění I2 Brutto“ Je část Plnění, která je dále definována v čl. 6.16.2 tohoto Dodatku. 

„Plnění I2“ 

 

Veškeré prostředky (včetně případné srážkové daně nebo jiné srážky na 
straně Investora, vlastníka Investičních Akcií I2) vyplacené a k výplatě 
z Podfondu ET III vlastníkům Investičních Akcií I2. Plnění I2 zahrnuje 
dividendy, odkup Investičních Akcií I2 a případně veškeré jiné úhrady 
poskytnuté Investorům z Podfondu ET III. 

„Plnění I2C2“ Součet hodnot Plnění I2 a Plnění C2. 

„Plnění“ Veškeré prostředky (včetně případné srážkové daně nebo jiné srážky na 
straně všech vlastníků všech Tříd Investičních Akcií) vyplacené 
a k výplatě z Podfondu ET III všem vlastníkům všech Tříd Investičních 
Akcií. Plnění zahrnuje dividendy, odkup Investičních Akcií a případně 
veškeré jiné úhrady poskytnuté Investorům z Podfondu ET III. 

 „Podfond ET III“ ENERN TECH III podfond. 

„Pokyn k Nákupu“ Pokyn k nákupu Investičních Akcií, na jehož základě vydá Fond Investiční 
Akcie. 

„Pokyn k Prodeji“ Výzva adresovaná Fondem Investorovi, ve které jsou stanoveny 
podmínky podání Pokynu k prodeji. 

„Poradní Výbor ET III” Zvláštní poradní a kontrolní orgán složený ze zástupců Klíčových 
Investorů, kteří mají nejvyšší Kapitálový Závazek. 

„Portfoliová Společnost“ Obchodní korporace, sdružení, nebo partnerstvínebo jiný subjekt nebo 
osoba bez ohledu na sídlo, nebo trvalé bydliště, ve které Podfond ET III 
drží investice, s výjimkou Investiční Holdingové Společnosti. 

„První Upisovací Období“ Období od 1. listopadu 2016 do 31. ledna 2017. 
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„Převod“ Formální proces převodu (jakýmikoli legálními prostředky) podfondu do 
jiného fondu spravovaného jiným subjektem než Fondem, podle zákona 
č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, ve 
znění pozdějších předpisů („ZISIF“). 

„Přidružená Společnost“ (a) v případě obchodní korporace: (i) mateřská společnost nebo 
dceřiná společnost, nebo dceřiná společnost mateřské společnosti; nebo 
(ii) jakákoli jiná obchodní korporace, ve které má taková osoba přímý 
nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, který představuje alespoň 
50%; nebo (iii) jakýkoli člen statutárního orgánu, nebo pokud je 
obchodní korporací komanditní společnost, jakýkoli člen; 

(b) v případě obdoby komanditní společnosti: (i) komplementář  
této osoby; nebo (ii) v případě, že je komplementářem osoby obchodní 
společnost, jakákoli osoba, která je Přidruženou Společností 
komplementáře ve smyslu odst. a) výše; 

(c)  v případě fyzické nebo právnické osoby (včetně komanditní 
společnosti) nebo jiného sdružení: (i) jakákoli obchodní korporace, ve 
které má taková osoba přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích 
právech, který představuje alespoň 50%; nebo (ii) v případě fyzické 
osoby, manžel/manželka, partner/partnerka z registrovaného 
partnerství, druh/družka a rodinný příslušník příbuzný v prvním nebo 
druhém stupni nebo (iii) v případě jiného sdružení jakýkoli člen tohoto 
sdružení. 

„Raná fáze“ Raná fáze vývoje podniku, která zahrnuje Fázi Proof of Concept, Fázi 
(Pre-) Seed a Fázi Start-upu a Další Ranou Fázi. 

„Registrátor“ Třetí osoba, kterou Fond pověřil výkonem některých činností 
v souvislosti s vydáváním/odkupováním Investičních Akcií. 

„Režim Pozastavení“ Režim, ve kterém jsou všechny nové investice, následné investice 
a Divestice, u kterých nebyly před Událostí  učniněny žádné právně 
závazné písemné závazky, pozastaveny, pokud na základě Speciálního 
Souhlasu nemohou následné investice a Divestice pokračovat nebo 
nedojde k dohodě, že Podfond ET III může pokračovat se zbývajícími 
Klíčovými Výkonnými Manažery. 

„Small Mid-Cap “ Jakýkoli subjekt, který je v den první investice Mid-Cap, s výjimkou 
toho, že nezaměstnává více než 500 zaměstnanců (na plný úvazek). 

„SME“ Jakýkoli subjekt, který v den první investice splňuje kritéria pro mikro, 
malé a střední podniky podle kritérií stanovených v Doporučení 
Evropské komise ze dne 6. května 2003 (2003/361/EC), ve znění 
pozdějších předpisů. 

„SMEW Equity Product 
Target Recipient“ 

Portfoliová Společnost, která v době první investice splňuje následující 
podmínky: 

(a) SME nebo Small Mid-Cap; 

(b) se sídlem nebo obchodní činností v EU; a 
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(c) není Excluded Final Recipient. 

„Smlouva o Úpisu” Konkrétní smlouva o úpisu, která vzniká mezi Investorem a Fondem 
akceptací Pokynu k Nákupu ze strany Fondu. 

„Speciální Souhlas“ Souhlas – udělený pouze v souladu se Stanovami – Investorů vlastnících 
Investiční Akcie I, které úhrnně představují 75 % nebo více Celkového 
Kapitálového Závazku I. Pro vyloučení pochybností, (i) Investoři 
v Prodlení a (ii) vlastníci Investičních Akcií I, kteří zároveň vlastní 
Investiční Akcie C (s výjimkou všech případů po Převodu Bez Udání 
Důvodu) v každém případě, nesmějí hlasovat a ani oni ani jejich 
Kapitálové Závazky nesmějí být započítány při výpočtu hlasování nebo 
dosažení většiny, a to vždy podle čl. 1.9 a 1.10 tohoto Dodatku. 

„Stanovy“ Stanovy Fondu. 

„Statut“ Statut Fondu (včetně Dodatků), zveřejněný v aktuálním znění na 
www.enern.eu. 

„Statutární Ředitel“ Statutární ředitel Fondu. 

„Státy CE “ Rakouská republika, Česká republika, Maďarsko, Slovenská republika 
a Slovinská republika. 

„Třída“ Skupina Investičních Akcií, s nimiž jsou spojena stejná zvláštní práva 
nebo které mají specifické vlastnosti. Mezi jednotlivými Třídami se 
některá práva spojená s Investiční Akcií mohou lišit způsobem, který 
upravuje Statut. 

„Účastnická Země“ Jakýkoli členský stát Evropské unie, jakákoli země, která je členem 
Evropského hospodářského prostoru (EHP) (s výjimkou Lichtenštejnska) 
a jakákoli jiná země účastnící se nástroje InnovFin Equity, jak je uvedeno 
níže: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/ 
grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf. 

„Událost Převodu 
Podfondu ET III“ 

Okamžik, kdy nabyde účinnosti rozhodnutí o převodu Podfondu ET III 
podle čl. 2.32 nebo 2.35 tohoto Dodatku. 

„Událost Změny Klíčového 
Výkonného Manažera “ 

Okamžik, kdy dojde k ukončení pracovního nebo jiného smluvního 
poměru s Klíčovým Výkonným Manažerem, nebo kdy Klíčový Výkonný 
Manažer přestane podstatným způsobem věnovat všechen svůj čas 
a úsilí Podfondu ET III, předchozím fondům a případnému 
Nástupnickému Fondu. 

„Událost Změny Ovládající 
Osoby“ 

Okamžik, kdy v souladu s čl. 2.39 a 2.40 informuje Statutární Ředitel 
posledního Investora a Poradní Výbor ET III o Změně Ovládající Osoby. 

„Událost“ Událost Změny Ovládající Osoby anebo Událost Změny Klíčového 
Výkonného Manažera anebo Událost Převodu Podfondu ET III.  

„Valná Hromada“ Valná hromada Fondu. 
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„Vstupní Poplatek” Vstupní poplatek za nákup Investičních Akcií dle čl. 8 tohoto Dodatku. 
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„Výstupní Poplatek“ Výstupní poplatek účtuje Podfond ET III Investorovi, vlastníkovi 
Investičních Akcií, za odkoupení Investičních akcií v případech 
stanovených tímto Dodatkem a Investiční smlouvou. 

„Výzva k Prodeji” Výzva adresovaná Fondem Investorovi, ve které jsou stanoveny 
podmínky podání Pokynu k prodeji. 

„Výzva k Úpisu“ Písemná výzva k úpisu Investičních Akcií, kterou zašle Fond Investorovi 
v souladu s ustanovením Investiční Smlouvy a tohoto Dodatku. 

„Zahájení Upisování 
Investičních Akcií“ 

Písemná výzva k úpisu Investičních Akcií, kterou zašle Fond Investorovi 
v souladu s ustanoveními Investiční smlouvy a tohoto Dodatku. 

„Zakázaná Situace“ V souvislosti s Podfondem ET III nebo jiným potenciálním subjektem 
pro investování Podfondu ET III podle situace je třeba: 

(b) v souvislosti s Podfondem ET III 

(i) být v konkurzu nebo likvidaci, v nucené 
správě, a z tohoto důvodu přerušit obchodní 
činnost, být předmětem řízení ohledně těchto 
záležitostí nebo být v podobné situaci vzniklé 
z podobného řízení na základě národní 
legislativy nebo nařízení; 

(ii) dopustit se uvedení v omyl při dodávání 
informací vyžadovaných pro výběr v rámci 
nástroje InnovFin Equity nebo tyto informace 
nedodat;  

(iii) být si vědom, že je subjekt uveden v Ústřední 
databázi pro vyloučení ustavené v souladu 
s Nařízením Komise č. 1302/2008 ze dne 17. 
prosince 2008, avšak pouze v případě, že byl 
umožněn přístup k takovým informacím; a 

(c) během posledních pěti (5) let být v nějaké 
s následujících situací: 

(i) uzavřít dohodu s věřiteli z důvodu konkurzu 
nebo likvidace nebo nucené správy; 

(ii) být osobou pravomocně odsouzenou (nebo 
mít osobu mající plnou moc k zastoupení, 
rozhodování nebo kontrole nad touto osobou, 
která byla pravomocně odsouzena) za trestný 
čin týkající se porušení profesního jednání, což 
by mělo vliv na schopnost plnit závazky 
vyplývající z právních dokumentů (včetně Side 
Letters); 
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(iii) být osobou pravomocně odsouzenou (nebo 
mít osobu mající plnou moc k zastoupení, 
rozhodování nebo kontrole nad touto osobou, 
která byla pravomocně odsouzena) za trestný 
čin podvodu, korupce, účasti ve zločinecké 
organizaci, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, nebo jinou podobnou nelegální 
činnost, pokud taková nelegální činnost škodí 
finančním zájmům Evropské unie; 

s výjimkou toho, že situace uvedené v bodech (b) (ii) a (iii) nebudou 
považovány za Zakázané Situace, pokud lze dokázat, že byla přijata 
příslušná opatření proti osobám majícím plnou moc k zastoupení, 
rozhodování nebo kontrole nad touto osobu, na které se tento 
rozsudek vztahuje. 

„Zásady Ocenění“ Zásady dále definované v čl. 6 tohoto Dodatku. 

„Změna Ovládající Osoby“ Situace, kdy: (i) členové Investičního Výboru ET III, ať už společně či 
samostatně, přestanou být skutečnými vlastníky  (přímo či nepřímo) 
70% nebo vyššího podílu akcií ve Fondu, nebo přestanou ovládat 70% 
nebo vyšší podíl hlasovacích nebo ekonomických práv ve Fondu, nebo 
(ii) členové Investičního Výboru ET III spolu s jakýmikoli osobami 
v zaměstnaneckém nebo jiném stálém smluvním poměru ve Fondu nebo 
se svými přidruženými společnostmi, spolu nebo samostatně, přestanou 
být skutečnými vlastníky (přímo či nepřímo) 90% nebo vyššího podílu 
akcií ve Fondu nebo přestanou ovládat 90% nebo vyšší podíl hlasovacích 
nebo ekonomických práv ve Fondu. 
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ČÁST I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI DODATKU 

1. Základní údaje o Podfondu ET III 
1.1 Název podfondu je ENERN TECH III podfond. Pro tento podfond je možné používat zkrácené 

označení Podfond ET III. 

1.2 Podfond ET III byl zapsán do seznamu podfondů České národní banky dne 22. 6. 2016 a vznikl 
dnem Zahájení upisování Investičních Akcií, tedy 1. 11. 2016. 

1.3 Tento Podfond ET III byl založen na dobu určitou sedmi let od Data Prvního Closingu. Po 
uplynutí této lhůty mohou Akcionáři A rozhodnout o prodloužení této lhůty až na celkem tři 
roční období jdoucí za sebou za účelem zajištění řádné realizace investic. Nad rámec tohoto 
prodloužení mohou Investoři rozhodnout Speciálním Souhlasem o dalším prodloužení 
existence Podfondu ET III až o další dvě roční období jdoucí po sobě (konečné období 
Podfondu ET III může být prodlouženo v souladu s tímto čl. 1.3 tohoto Dodatku, jinak též 
„Období“). 

1.4 Fond má v úmyslu získat Celkový Kapitálový Závazek do Podfondu ET III ve výši až 60 milionů 
EUR. Částka 60 milionů EUR představuje celkový investiční strop Podfondu ET III a nesmí být 
překročena. Současně Celkový Kapitálový Závazek Podfondu ET III nesmí být nižší než 40 
milionů EUR. 

1.5 Podfond ET III vydává čtyři Třídy investičních Akcií. Investiční Akcie jednotlivých tříd mají 
přiděleno identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci 
cenných papírů (ISIN), a to: 

(a) Třída I1 – Investiční Akcie I1 - CZ0008042157 a 

(b) Třída I2 – Investiční Akcie I2 - CZ0008042165 a 

(c) Třída C1 – Investiční Akcie C1 - CZ0008042173 a 

(d) Třída C2 – Investiční Akcie C2 - CZ0008042181. 

1.6 Běžný Souhlas vlastníků Investičních Akcií I se vyžaduje pro schválení následujících záležitostí 
na Valné Hromadě („Vyhrazené Záležitosti 1“): 

(a) Zrušení Podfondu ET III s likvidací před uplynutím Období na návrh 
Statutárního Ředitele; 

(b) Převod S Udáním Důvodu podle čl. 2.35 tohoto Dodatku včetně podmínek 
dokumentace, na základě které se Převod S Udáním Důvodu uskuteční; 

(c) Volba Klíčových Výkonných Manažerů v souladu s čl. 2.21 tohoto Dodatku, 
volba nového Klíčového Výkonného Manažera, který nahradí předchozího 
v jakémkoli případě Události Změny Klíčového Výkonného Manažera podle 
čl. 2.30 tohoto Dodatku; 

(d) Udělení souhlasu s pokračováním Investičního Období v jakémkoli případě 
Události v souladu s čl. 2.30 tohoto Dodatku a rozhodnutí o ukončení 
Investičního Období v souladu s čl. 2.39 (b) tohoto Dodatku;  
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(e) jakékoli jiné záležitosti, které Statutární Ředitel zařadí na program jednání 
Valné Hromady a o kterých mají hlasovat vlastníci Investičních Akcií I. 

1.7 Speciální Souhlas vlastníků Investičních Akcií I se vyžaduje pro schválení následujících 
záležitostí na Valné Hromadě („Vyhrazené Záležitosti 2“): 

(a) jakákoli změna pravidel pro rozdělování a výplaty: 

(i) Fondového Kapitálu mezi vlastníky Investičních Akcií I1, I2, C1 a C2, 
jak je uvedeno v čl. 7.7, 7.8 a 7.9 tohoto Dodatku; a 

(ii) všech hodnot Plnění mezi vlastníky Investičních Akcií I1, I2, C1 a C2, 
jak je uvedeno v čl. 6.17 a 6.18 tohoto Dodatku; 

právo hlasovat v případech uvedených v odst. (i) a (ii) mají pouze vlastníci 
konkrétní Třídy Investičních Akcií I1 nebo I2, která je předmětem změny, 
a toto právo mají pouze v případě, že taková změna je spojena se snížením 
Plnění, které bude u této Třídy Investičních Akcií vyplaceno; 

(b) Převod Bez Udání Důvodu v souladu s čl. 2.32 tohoto Dodatku včetně 
podmínek a dokumentace převodu, na základě které bude Převod Bez Udání 
Důvodu proveden, s další podmínkou, že (i) veškerá práva vlastníků 
Investičních Akcií C se nemohou změnit bez specifického souhlasu každého 
vlastníka, (ii) po Převodu Bez Udání Důvodů přestanou platit veškerá 
omezení související s Investičními Akciemi I, které mohou být ve vlastnictví 
také vlastníků Investičních akcií C, včetně jakékoli výjimky nebo omezení 
práva hlasovat o takových Investičních Akciích I; 

(c) Udělení souhlasu s jakoukoli změnou Stanov, Statutu nebo Dodatku, včetně 
v případě Převodu, která má dopad na práva Investorů udělená ve 
Vyhrazených Záležitostech, pokud taková změna, která má negativní dopad 
na práva konkrétního Investora, nevyžaduje výslovný souhlas takového 
Investora;  

(d) Udělení souhlasu s ukončením Režimu Pozastavení v případě jakékoli 
Události v souladu s čl. 2.30, 2.38 a 2.39 tohoto Dodatku;  

(e) Jakýkoli návrh Statutárního Ředitele na prodloužení existence Podfondu ET 
III na období přesahující deset let;  

(f) Jakékoli navýšení poplatků a nákladů Podfondu ET III uvedených v čl. 8 tohoto 
Dodatku, ve Stanovách nebo v Investiční Smlouvě a jakýchkoli jiných 
poplatků neuvedených v těchto dokumentech;  

(g) Udělení souhlasu se změnou sídla nebo místa činnosti Fondu v souladu s čl. 
2.2; a 

(h) Udělení souhlasu s jakoukoli změnou následujících článků tohoto Dodatku: 
1.6, 1.7, 2, 3, 6, 7 a 8. 

 (Vyhrazené Záležitosti 1 a Vyhrazené Záležitosti 2 společně dále „Vyhrazené Záležitosti“) 
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1.8 Vlastníci Investičních Akcií I jsou oprávněni hlasovat v záležitostech uvedených v čl. 1.6 a 1.7 
tohoto Dodatku výše, s výjimkou těch případů, kdy jde o změny: 

(a) přímo vyvolané změnou právní úpravy; 

(b) v důsledku pravomocného rozhodnutí České národní banky nebo změny 
výkladu právní úpravy Českou národní bankou; nebo 

(c) v důsledku jasné nutnosti opravit úřední chybu, nejasnost nebo 
nekonzistentnost ve Statutu nebo ve Stanovách Fondu 

 

1.9 Vlastníci Investičních Akcií C nemají právo hlasovat na Valné Hromadě, s výjimkou případu, 
kdy je vlastník Investičních Akcií bez hlasovacího práva oprávněn hlasovat na Valné Hromadě 
ve smyslu § 162, odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních 
fondech, ve znění pozdějších předpisů. 

1.10 Vlastník Investičních Akcií I, který je zároveň vlastníkem Investičních Akcií C, není oprávněn 
hlasovat na Valné Hromadě podle čl. 1.6 a 1.7 tohoto Dodatku, s výjimkou rozhodnutí podle 
čl. 1.7(c) a 1.7(g) tohoto Dodatku. Vlastník Investičních Akcií I, který je Investorem v Prodlení, 
není oprávněn hlasovat na Valné Hromadě v žádném případě. Hlasy vlastníků Investičních 
Akcií I, kteří jsou Investory v Prodlení, a tedy nejsou oprávněni hlasovat na Valné Hromadě, 
se nebudou započítávat do počtu hlasů získaných k udělení souhlasu. 

1.11 Jakýkoli Investor nebo zástupce Investora, který má potenciální nebo skutečný střet zájmů 
s ohledem na otázku, o které se hlasuje na Valné Hromadě (nebo v příslušném případě na 
jiném setkání Investorů), bude z hlasování o takové otázce vyloučen, pokud není vyloučení 
v rozporu s příslušnými zákony.  

1.12 Základní měnou Podfondu ET III je euro (EUR) („Základní Měna“). 

1.13 Veškeré existující side letters a další ujednání, bez ohledu na jejich formu nebo povahu, mezi 
Investory a: (i) Fondem; (ii) Investičním Výborem ET III; (iii) Statutárním Ředitelem; (iv) 
Poradním Výborem ET III; nebo (v) jakoukoli Přidruženou Společností („Side Letters“) je třeba 
zveřejnit ostatním Investorům bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní od podpisu 
Investiční Smlouvy. Side Letters uzavřené po podpisu Investiční Smlouvy je třeba zveřejnit 
ostatním Investorům bez zbytečného odkladu po jejich uzavření.  

1.14 Jakýkoli Klíčový Investor může Fondu písemně do 45 dní od zveřejnění podmínek každého 
Side Letteru oznámit, že si přeje využít některé podmínky a Fond zajistí, aby Klíčový Investor 
získal přínosy z těchto podmínek, pokud takové podmínky nejsou nutné k vypořádání 
daňových, regulatorních a jiných zákonných požadavků, které se týkají výlučně adresáta 
příslušného Side Letteru. 

1.15 Fond může zakládat paralelní fondy pouze za účelem konkrétních daňových a regulatorních 
požadavků určitých Investorů a za podmínky, že takové paralelní fondy budou mít společnou 
strukturu obhospodařování a budou investovat a divestovat přesně paralelně za stejných 
podmínek a budou mít společné hlasovací postupy. Pro vyloučení pochybností paralelní 
fondy v tomto čl. 1.15 tohoto Dodatky jsou jakékoli podfondy s investiční strategií, která má 
srovnatelnou investiční strategii Podfondu ET III, jak je stanovena v tomto Dodatku. Pro 
vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že se toto omezení nevztáhne na Nástupnický Fond za 
podmínek uvedených v tomto Dodatku. 
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1.16 Jakýkoli odkaz na vydání nebo odkup Investičních akcií Fondem v tomto Dodatku znamená 
vydání nebo odkup Fondem na účet Podfondu ET III. 

2. Investiční strategie 
2.1 Fond nezahrnuje do Podfondu ET III majetek a dluhy, které jsou součástí majetku a dluhů 

Fondu z investiční činnosti. Fond získává majetek upisováním Investičních Akcií a jejich 
zhodnocováním. Podfond ET III může nakládat s majetkem Podfondu ET III jen na základě 
investiční strategie uvedené v tomto článku a v souladu s dalšími pravidly uvedenými v tomto 
Dodatku. 

2.2 Fond musí být v každém okamžiku během Investičního období společností se sídlem v České 
republice a s obchodní činností vyvíjenou na území Evropské unie. Jakákoli změna sídla nebo 
místa obchodní činnosti Fondu vyžaduje Speciální Souhlas podle čl. 1.7(g) tohoto Dodatku. 
Fond nebude působit jako fond fondů a nebude investovat do dalších investičních fondů nebo 
fondů kolektivního investování. 

Investiční strategie 

2.3 Cílem Podfondu ET III je dlouhodobě zhodnocovat prostředky vlastníků Investičních Akcií 
investicemi do Portfoliových Společností se zaměřením na oblasti pokryté oblastmi 
společenské výzvy a vedoucí postavení v průmyslu strategie Horizont 2020 (např. life 
sciences, čistá energie, IT nebo technologie), nebo se jinak zaměřujících na technologické, 
netechnologické, organizační nebo sociální inovace prostřednictvím investic mimo jiné do 
podniků, které se věnují činnosti zahrnující design, vytváření, obnovu a rozšíření nabídky 
produktů a služeb a jejich souvisejících trhů a nebo tvorbě nových způsobů designu, výroby, 
dodávek a distribuce anebo zavádění změn v řízení, organizaci práce a pracovních 
podmínkách a také dovednostech pracovní síly. Investice Podfondu ET III budou zahrnovat 
především Portfoliové Společnosti s růstovým profilem s dominantním zaměřením na 
internetové podnikání v oblasti (i) finanční technologie („fintech“), (ii) e-commerce 
(především potraviny), (iii) technologií zdravotní péče a (iv) ostatní tržiště fragmentovaných 
retailových služeb. 

2.4 Vždy v souladu s čl. 6.10 mohou být tyto investice podle čl. 2.3 tohoto Dodatku prováděny 
formou kapitálových účastí v Portfoliových Společnostech anebo poskytováním 
konvertibilních půjček a úvěrů Portfoliovým Společnostem („Investiční Projekt“). 

2.5 Podfond ET III bude investovat přímo či nepřímo do společností, jež jsou SMEW Equity 
Product Target Recipients anebo IFE Eligible Recipients, a to částku dosahující alespoň: (i) 
dvojnásobku (2) úhrnu částek čerpaných z Kapitálového Závazku Evropského investičního 
fondu, které byly čerpány za účelem investic; nebo (ii) dvou (2) třetin celkových částek 
Podfondu ET III čerpaných od Investorů za účelem investic, podle toho, která z těchto dvou 
částek je nižší a pod podmínkou, že v každém případě nejméně 50 % celkové částky Podfondu 
ET III čerpané od Investorů za účelem investic bude investováno do SMEW Equity Product 
Target Recipients anebo IFE Eligible Recipients. 

2.6 Podfond ET III bude přímo nebo nepřímo investovat do Eligible Final Targets alespoň částku, 
která odpovídá 75 % úhrnné částky čerpané z Kapitálového Závazku Evropského investičního 
fondu za účelem investic.  

2.7 Podfond ET III bude investovat alespoň 70 % úhrnné částky čerpané od Investorů za účelem 
investic do podniků se sídlem nebo obchodní činností v České republice, na Slovensku, 
v Polsku, ve Slovinsku nebo v Rakousku. V případě, že Fond hodlá investovat celkem více než 
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30 % částky čerpané od Investorů za účelem investic („Maximum“) do podniků, které nemají 
sídlo a nevyvíjí obchodní činnost v České republice, na Slovensku, v Polsku, ve Slovinsku nebo 
v Rakousku, musí si Investiční Výbor ET III vyžádat souhlas Poradního Výboru ET III k jakékoli 
investici přesahující Maximum. 

2.8 Podfond ET III se zavazuje investovat 100 % částky čerpané od Investorů za účelem investic 
do podniků se sídlem nebo obchodní činností na území členských států Evropské 
unie, kandidátských a potenciálních kandidátských zemí Evropské unie a v zemích 
Evropského sdružení volného obchodu (EFTA).  

2.9 Podfond ET III bude investovat zejména do takových Investičních projektů, které: 

(a) jsou v pozici stát se lídry na trhu ve své kategorii a geografické oblasti; 

(b) v případě investice v objemu nepřesahujícím 4 miliony EUR (v jedné či více 
tranších) do Investičního Projektu, který již generoval tržby nebo obrat za 
poslední rok ve výši alespoň 0,5 milionu EUR, aktivně obsluhuje své zákazníky 
alespoň dva roky a vykazuje předpoklady meziročního růstu tržeb alespoň 
o 100 % nebo růst meziroční kontribuce (tj. tržby snížené o variabilní náklady 
obchodního modelu) vyšší než 20 %; a 

(c) v případě investice v objemu více než 4 miliony EUR (v jedné či více tranších) 
do Investičního Projektu, který již generoval tržby nebo obrat za posledních 
6 měsíců alespoň 5 milionu EUR, má kladnou kontribuci (tj. tržby snížené 
o variabilní náklady obchodního modelu) a vykazuje předpoklady 
meziročního růstu takové kontribuce více než 20 %. 

2.10 Podfond ET III nesmí: 

(a) provádět výzkumnou a inovační činnost považovanou za nelegální v souladu 
s příslušnou legislativou dané země Podfondu ET III; nebo 

(b) investovat, ručit nebo jinak poskytovat finanční nebo jinou podporu, přímo 
či nepřímo, společnostem nebo jiným subjektům: 

(i) které jsou Excluded Final Recipients; 

(ii) jejichž obchodní činnost se skládá z nelegální hospodářské činnosti 
(tj. jakákoli výroba, obchod nebo jiná činnost, která je nelegální 
podle zákonů nebo nařízení vztahujících se na danou společnost 
nebo subjekt) včetně mimo jiné klonování lidí za účelem reprodukce; 
nebo 

(c) investovat, ručit nebo jinak poskytovat finanční nebo jinou podporu, přímo 
či nepřímo, společnostem nebo jiným subjektům, které se významně 
zaměřují na: 

(i) výrobu a obchodování s tabákem a destilovanými alkoholickými 
nápoji a souvisejícími výrobky;  

(ii) financování výroby a obchodování se zbraněmi a municí jakéhokoli 
druhu, má se za to, že toto omezení se nevztahuje na takové činnosti, 
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které jsou součástí nebo se vztahují k explicitním politikám Evropské 
unie; 

(iii) kasina a ekvivalentní podniky; nebo 

(iv) výzkum, vývoj nebo technické aplikace vztahující se programům 
nebo řešením elektronických údajů, které: 

 se zaměřují především na:  

 podporu jakékoli činnosti uvedené pod písmeny (i) 
až (iii) výše;  

 hazardní hry po internetu a online kasina; nebo 
 pornografii,  

 nebo jejichž cílem je nelegálně umožnit:  

 vstup do elektronických datových sítí; nebo  
 stahování elektronických dat.  

Kromě toho při poskytování podpory financování výzkumu, vývoje 
nebo technických aplikací souvisejících s (i) klonováním lidí pro 
výzkumné nebo léčebné účely nebo (ii) geneticky modifikovanými 
organismy („GMO“) musí Podfond ET III zajistit náležitou kontrolu 
právních, regulatorních a etických otázek související s takovým 
klonováním lidí pro výzkumné nebo léčebné účely anebo s GMO. Bez 
ohledu na výše uvedené je také vyloučena výzkumná činnost (i) 
zaměřená na klonování lidí za účelem reprodukce, (ii) s cílem měnit 
genetické vybavení lidských bytostí, díky které by tyto změny mohly 
být dědičné (s výjimkou výzkumu týkajícího se léčby rakoviny gonád, 
a (iii) s cílem vytvářet lidská embrya pouze za účelem výzkumu nebo 
za účelem získání kmenových buněk včetně prostřednictvím přenosu 
jader somatických buněk (SCNT); nebo 

(d) investovat, ručit nebo jinak poskytovat finanční nebo jinou podporu, přímo 
či nepřímo, společnostem nebo jiným subjektům, které financují nějakou 
z následujících činností: 

(i) nucená práce nebo dětská práce; 

(ii) činnost považovaná za nelegální podle mezinárodních úmluv 
a dohod nebo podléhající v mezinárodním měřítku postupnému 
rušení nebo zákazu, např.:  

 látky porušující ozónovou vrstvu, PCB (polychlorované 
bifenyly) a další specifické nebezpečné léčivé přípravky, 
pesticidy / herbicidy nebo chemikálie;  

 volně rostoucí rostliny a volně žijící živočichové nebo 
produkty regulované podle Úmluvy o obchodu s ohroženými 
druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
(CITES); nebo 
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 neudržitelný způsob rybolovu (např. lov ryb pomocí 
výbušnin (blast fishing) a lov ryb v moři do unášených sítí 
delších než 2,5 km) (drift net fishing); 

(iii) činnost zahrnující výrobu energie z uhlí; 

(iv) přeshraniční obchod s odpady a odpadními produkty, pokud není 
v souladu s Basilejskou úmluvou a souvisejícími nařízeními; 

(v) ničení oblastí s vysokou hodnotou ochrany přírody (tj. přírodní 
stanoviště, kde jsou tyto hodnoty považovány za velmi významné 
nebo kriticky důležité); 

(vi) činnost zahrnující radioaktivní materiály (jiné než lékařské vybavení, 
vybavení pro kontrolu jakosti (měření) nebo jiné vybavení, kde je 
radioaktivní zdroj považován za bezvýznamný anebo náležitě 
ochráněný) a volná azbestová vlákna; 

(vii) činnost zahrnující výrobu, používání, obchodování nebo distribuci 
geneticky modifikovaných semen nebo transgenních zahradnických 
plodin; nebo 

(viii) rasistická nebo anti-demokratická média. 

2.11 Podfond ET III může, pro krátkodobé i dlouhodobé zhodnocení majetku Podfondu ET III a při 
zachování přiměřené míry rizika, investovat volné peněžní prostředky i do finančních aktiv 
s ratingem „AA“ nebo lepším. Podfond ET III pro tyto investice využívá například nástroje 
peněžního trhu, dluhopisy obchodované na regulovaných trzích zemí OECD a na ně zaměřené 
investiční fondy.  

2.12 Podfond ET III se nebude zaměřovat na buy-outs nebo refinancování kapitálu za účelem 
vyvedení aktiv (asset stripping). Pro vyloučení pochybností Podfond ET III nebude omezován 
v účasti na transakcích zahrnujících sekundární prodej (secondary sale). 

2.13 Fond bude dodržovat (a zajistí, že Podfond ET III a Portfoliové Společnosti budou dodržovat) 
požadavky stanovené ve všech zákonech nebo nařízeních vztahujících se na Fond a Podfond 
ET III (včetně mimo jiné legislativy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, na boj proti 
financování terorismu a vyhýbání se placení daní stejně jako legislativy proti obchodování 
zasvěcených osob (insider trading) a zákonů vyžadujících osobní identifikaci klienta, tzv. 
„poznej svého klienta“, nařízení, směrnic nebo speciálních opatření vztahujících se na 
Podfond ET III nebo Fond také v souladu se standardy stanovenými EU a mezinárodní 
legislativou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a boji proti terorismu a standardy 
vydávanými Finančním akčním výborem, pravidly státní podpory a Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000, ve znění pozdějších předpisů, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi 
Společenství a o volném pohybu těchto údajů (ÚVL008, 12.01.2001, str.1 )). Fond nesmí 
(a musí zajistit, že ani Podfond ET III nesmí) dopustit žádnou Irregurality nebo podvod (včetně 
podvodů s dopadem na finanční zájmy EU). Fond také zajistí, že budou dodržovány včas, 
náležitě a profesionálně všechny reportingové závazky. 
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Investiční limity / Diverzifikace portfolia 

2.14 Podfond ET III nesmí investovat částku přesahující 20 % všech Kapitálových Závazku do jediné 
Portfoliové Společnosti, a jakákoli investice do jedné Portfoliové Společnosti přesahující 15 % 
všech Kapitálových Závazků vyžaduje předchozí souhlas Poradního Výboru ET III.  

Společná ustanovení o uskutečňování investiční politiky Podfondů ET III 

2.15 Investice do Podfondu ET III je vhodná pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší rizika, 
aby v dlouhodobém horizontu zvýšili pravděpodobnost růstu hodnoty své investice vyjádřené 
v Základní Měně, a kteří jsou připraveni držet Investiční akcie v Podfondu ET III po dobu 
alespoň 10 let. 

2.16 Návratnost investice do Podfondu ET III, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny 
ani zaručeny. Podfond ET III není zajištěným ani zaručeným fondem. Třetími osobami nejsou 
za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky. 

2.17 Pokud Investiční Fond nedodrží soulad skladby majetku Podfondu ET III s pravidly uvedenými 
výše z důvodů, které nastaly nezávisle na jeho vůli, je povinen vyvinout maximální úsilí, aby 
v zájmu vlastníků Investičních Akcií bez zbytečného odkladu zajistil soulad s čl. 2 tohoto 
Dodatku. 

Investiční činnost Podfondu ET III 

2.18 Podfond ET III je obhospodařován Fondem, což znamená, že Fond zajišťuje správu aktiv 
Podfondu ET III včetně veškeré investiční činnosti. Pravomoci Statutárního Ředitele nebo 
Investičního Výboru ET III zahrnují vyhledávání, zpracovávání, monitorování a realizaci 
rozhodnutí o investicích nebo divesticích. Investiční Výbor ET III a Poradní Výbor ET III jsou 
zapojeny do investičního procesu tak, jak je popsáno níže. 

2.19 Žádný Investor (kromě členů Investičního Výboru ET III nebo vlastníků Investičních Akcií C) se 
nesmí účastnit obhospodařování nebo provozu obchodní činnosti Podfondu ET III. 

Investiční Výbor ET III 

2.20 Investiční Výbor ET III odpovídá za (i) identifikaci; (ii) provádění; iii) kontrolu; a (iv) realizaci 
vhodných investic Podfondu ET III. 

2.21 Investiční Výbor ET III je orgánem, jejhož pravomoci se omezují na správu a provoz Podfondu 
ET III. Dva členové Investičního Výboru ET III ve funkci Klíčových Výkonných Manažerů jsou 
voleni na základě Běžného Souhlasu Valné Hromady v souladu s čl. 1.6(c) tohoto Dodatku. 
Zbývající čtyři členy Investičního Výboru ET III jmenuje Statutární Ředitel. Prvními členy 
Investičního Výboru ET III jsou následující osoby: 

(a)  Pavel Mucha ve funkci Klíčového Výkonného Manažera; 

(b)  Tomáš Pačinda ve funkci Klíčového Výkonného Manažera; 

(c)  Radovan Nesrsta; 

(d)  Petr Šmída;  

(e) Tomáš Čupr; a  
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(f) Filip Popovič. 

2.22 Investiční Výbor ET III se zabývá investičním procesem a posuzuje a vyhodnocuje investice 
a Divestice Podfondu ET III. Investiční Výbor ET III v jeho činnosti podporuje Statutární Ředitel. 

2.23 Statutární Ředitel předkládá na základě předběžného posouzení investiční příležitosti 
Investičnímu Výboru ET III investiční záměr s žádostí o připomínky. Investiční Výbor ET III se 
poté vyjádří buď ve prospěch předloženého investičního záměru včetně jakýchkoli poradců 
pro danou transakci, nebo navrhne tento záměr nezpracovávat. Všechna rozhodnutí 
o investicích a Divesticích provádějí členové Investičního Výboru ET III. Investoři se na 
takových rozhodnutích nepodílejí. 

2.24 Investiční Výbor ET III není oprávněn poskytovat Statutárnímu Řediteli závazné pokyny 
týkající se obchodního vedení. Statutární Ředitel je nicméně povinen zohlednit ve svých 
rozhodnutích stanovisko Investičního Výboru ET III a případně na žádost Investičního Výboru 
ET III v rámci své povinnosti péče řádného hospodáře a jednání v nejlepším zájmu Investorů 
Podfondu ET III zdůvodnit jakékoli odchylky od stanoviska Investičního Výboru ET III. 

2.25 Pravomoci a působnost Investičního Výboru ET III, jakož i pravidla jeho činnosti jsou přesně 
upraveny vnitřním předpisem Investičního Fondu. Pro vyloučení všech pochybností, jakýkoli 
člen Investičního Výboru ET III bude v případě střetu zájmů v nejvyšší možné míře povolené 
zákonem vyloučen z hlasování o jakékoli věci, které se konkrétní střet zájmů týká. 

Povinnosti členů Investičního Výboru ET III 

2.26 Klíčoví Výkonní Manažeři se nesmějí podílet na žádné jiné obdobné výkonné činnosti pro 
investiční fondy nebo subjekty spravujících aktiva Investorů za účelem kolektivních investic 
(včetně podfondů spravovaných Investičním Fondem) s výjimkou fondu fondů ENERN Sprout; 
nesmějí se podílet ani na žádných obdobných poradních činnostech pro investiční fondy nebo 
subjekty spravující aktiva Investorů za účelem kolektivních investic s investiční strategií 
srovnatelnou investiční strategii Podfondu ET III v období končícím buď (a) datem ukončení 
Investičního období nebo (b) 1. listopadu 2021 v závislosti na tom, která z těchto skutečností 
nastane dříve. Investiční Fond navíc v Investičním Období nesmí spravovat žádný podfond 
s investiční politikou srovnatelnou investiční politice Podfondu ET III. 

2.27 Členové Investičního Výboru ET III jsou povinni věnovat podstatnou část svého času a úsilí 
Podfondu ET III nebo případně společnostem, v nichž Podfond ET III získá v rámci Investičních 
Projektů majetkový podíl, a Statutární Ředitel je povinen zajistit, aby měl Podfond ET III po 
celou dobu svého trvání vždy k dispozici dostatečné personální zdroje umožňující plnění 
povinností Klíčových Výkonných Manažerů a Investičního Výboru ET III. 

2.28 Členové Investičního Výboru ET III jsou povinni svou činnost vykonávat nezávisle na 
Investorech, sponzorech nebo jakýchkoli třetích stranách. Pro vyloučení pochybností, výše 
uvedené ustanovení nebrání členům Investičního Výboru ET III vlastnit jakékoli Investiční 
Akcie a využívat služby poradců, odborníků a dalších osob.  
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Povinnosti Klíčových Výkonných Manažerů a Události Změny Klíčového Výkonného Manažera 

2.29 Klíčový Výkonný Manažer je jako člen Investičního Výboru ET III povinen vykonávat činnost 
pro Podfond ET III (případně předcházejícího fondu nebo Nástupnického Fondu) na základě 
dohody o zaměstnaneckém poměru nebo jiné dohody. Je povinen věnovat této činnosti po 
celou dobu trvání Podfondu v podstatě veškerý pracovní čas. 

2.30 Událost Změny Klíčového Výkonného Manažera má následující důsledky: 

(a) Okamžitě začíná Období Režimu Pozastavení, které pokračuje až do udělení 
souhlasu s ukončením Režimu Pozastavení v souladu s čl. 1.7(d) tohoto 
Dodatku; 

(b) Jakýkoli odcházející Klíčový Výkonný Manažer musí být do 6 měsíců nahrazen 
novou osobou zvolenou Valnou Hromadou v souladu s čl. 1.6(c) tohoto 
Dodatku, přičemž souhlas s navrhovanou náhradní osobou nesmí být 
bezdůvodně odpírán, zadržován či oddalován; a 

(c) Pokud do 6 měsíců nedojde k náhradě tak, jak je stanoveno v předchozím 
odstavci, a Podfond ET III bude nadále ve fázi Investičního Období, Investiční 
Období skončí uplynutím uvedené lhůty s výjimkou případů, kdy byl 
v souladu s čl. 1.6(d) tohoto Dodatku udělen souhlas pro pokračování 
Investičního Období nebo v případě Události Převodu Podfondu ET III;  

2.31 Statutární Ředitel nebo kterýkoli člen Investičního Výboru ET III je povinen informovat 
Investory o Události Změny Klíčového Výkonného Manažera bez zbytečného odkladu hned 
poté, co se o Události Změny Klíčového Výkonného Manažera dozví. 

Převod Podfondu ET III 

2.32 Investoři jsou oprávněni převést Podfond ET III do jiného fondu spravovaného jiným fondem 
než Investičním Fondem (dále jen „Přijímající Fond“) bez udání důvodu (dále jen „Převod Bez 
Udání Důvodu“), pokud: 

(a) je udělen Speciální Souhlas podle čl. 1.7(b) tohoto Dodatku; 

(b) vlastníci Investičních Akcií C nejsou v souladu s čl. 2.34 povinni prodat své 
Investiční Akcie C v důsledku Převodu za podmínky, že (i) žádná práva 
vlastníků Investičních Akcií C nesmí být měněna bez zvláštního souhlasu 
každého jednotlivého vlastníka Investičních Akcií C (ii) v případě Převodu Bez 
Udání Důvodu přestanou platit veškerá omezení související s Investičními 
Akciemi I, které mohou být také ve vlastnictví vlastníků Investičních Akcií C, 
včetně jakékoli výjimky nebo omezení práva hlasovat o takových Investičních 
Akciích I. 

2.33 Pokud budou do 6 měsíců ode dne udělení Speciálního Souhlasu splněny všechny podmínky 
stanovené v čl. 2.32 tohoto Dodatku, Statutární Ředitel podnikne veškeré kroky nezbytné pro 
provedení Převodu. V případě nesplnění podmínek stanovených v čl. 2.32 tohoto Dodatku do 
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6 měsíců ode dne udělení Speciálního Souhlasu zahájí Statutární Ředitel proces likvidace 
Podfondu ET III. 

2.34 Při Převodu Bez Udání Důvodu jsou vlastníci Investičních Akcií C povinni převést do Podfondu 
ET III za nulovou cenu část svých Investičních Akcií C, které nejsou v souladu s Přílohou 1 
tohoto Dodatku považovány za vestované (v den udělení Speciálního Souhlasu provést 
Převod Bez Udání Důvodu). 

2.35 Investoři jsou oprávněni převést Podfond ET III do Přijímajícího Fondu s udáním důvodu (dále 
jen „ Převod S Udáním Důvodu”), pokud se zároveň vyskytnou všechny následující okolnosti: 

(a) Jakýkoli člen Investičního Výboru ET III, Statutární Ředitel, Investiční Fond 
nebo jakékoli jejich příslušné Přidružené Společnosti poruší jakoukoliv ze 
svých povinností definovaných ve Stanovách, Statutu, v tomto Dodatku nebo 
v jiné související smluvní dokumentaci v důsledku: 

(i) hrubé nedbalosti, úmyslného pochybení, podvodu, jednání ve zlé 
víře, trestného chování nebo bezohledného porušování; 

(ii) insolvence, správy, nedobrovolné reorganizace, bankrotu a ztráty 
jakéhokoli povolení nebo schválení regulačních úřadů umožňujícího 
činnost Statutárního Ředitele nebo Investičního Fondu; 

(iii) Události Změny Ovládající Osoby, kdy Období Režimu Pozastavení 
trvá v souladu s čl. 2.39 tohoto Dodatku déle než 6 měsíců; 

(iv) Události Změny Klíčového Výkonného Manažera, kdy Období Režimu 
Pozastavení trvá v souladu s čl. 2.42 tohoto Dodatku déle než 
6 měsíců; nebo 

(v) nevyřešených Událostí ve smyslu článku 2.30 tohoto Dodatku;  

a 

(b) Je vydán Běžný Souhlas v souladu s čl.  1.6(b) tohoto Dodatku. 

2.36 V případě splnění všech podmínek stanovených v čl. 2.35 tohoto Dodatku do 6 měsíců od 
data vydání Běžného Souhlasu je Statutární Ředitel povinen podniknout veškeré kroky 
nezbytné pro provedení Převodu. V případě nesplnění všech podmínek stanovených v čl. 2.35 
tohoto Dodatku do 6 měsíců od data udělení Běžného Souhlasu je Statutární Ředitel povinen 
zahájit proces likvidace Podfondu ET III. 

2.37 Vlastníci Investičních Akcií C jsou při Převodu S Udáním Důvodu povinni převést za nulovou 
cenu 100 % svých Investičních Akcií C do Podfondu ET III. 

Událost Převodu Podfondu ET III 

2.38 Událost Převodu Podfondu ET III nastane v okamžiku, kdy Valná Hromada přijme rozhodnutí 
o převodu Podfondu ET III do Přijímacího Fondu v souladu s čl. 1.6(b) nebo 1.7(b) tohoto 
Dodatku a kdy toto rozhodnutí vstoupí v platnost. Nastane-li Událost Převodu Podfondu ET 
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III, začíná Období Režimu Pozastavení s výjimkou případů, kdy byl v souladu s čl. 1.7(d) tohoto 
Dodatku udělen souhlas s ukončením Režimu Pozastavení. 

Událost Změny Ovládající Osoby 

2.39 Událost Změny Ovládající Osoby nastane v okamžiku, kdy Statutární Ředitel informuje 
posledního z Investorů a Poradní Výbor ET III o Změně Ovládající Osoby. Statutární Ředitel je 
povinen výše uvedené osoby bezodkladně informovat. Změna Ovládající Osoby má 
následující důsledky: 

(a) Začátek Období Režimu Pozastavení s výjimkou případů, kdy byl v souladu 
s čl. 1.7(d) Dodatku udělen souhlas s ukončením Režimu Pozastavení; 

(b) Pokud v souladu s čl. 1.7(d) tohoto Dodatku nebyl vydán souhlas 
s ukončením Režimu Pozastavení do šesti měsíců od Události Změny 
Ovládající Osoby, může Valná Hromada v souladu s článkem 1.6(d) tohoto 
Dodatku rozhodnout o ukončení Investičního Období nebo o Převodu 
S Udáním Důvodu Podfondu ET III; 

2.40 Statutární Ředitel nebo jakýkoli člen Investičního Výboru ET III jsou povinni bez zbytečného 
odkladu informovat Investory o jakékoli změně podílu Akcionáře A v Investičním Fondu, a to 
bez ohledu na to, zda tato změna představuje Změnu Ovládající Osoby. 

Společná ustanovení 

2.41 Pokud dojde k přijetí rozhodnutí o zrušení Podfondu ET III a toto rozhodnutí vstoupí 
v platnost, Statutární Ředitel zahájí proces likvidace Podfondu ET III. 

2.42 V Období Režimu Pozastavení je Statutární Ředitel povinen vykonávat pouze úkony nezbytné 
k zabránění jakéhokoli snížení hodnoty aktiv Podfondu ET III. Období Režimu Pozastavení 
skončí: 

(a) ve vztahu k Události Změny Klíčového Výkonného Manažera na základě: 
(i) udělení souhlasu Valnou Hromadou s ukončením Režimu Pozastavení 
v souladu s čl. 1.7(d) tohoto Dodatku nebo (ii) nahrazení odcházejícího 
Klíčového Výkonného Manažera novou osobou zvolenou Valnou Hromadou 
v souladu s čl. 1.6(c) tohoto Dodatku za předpokladu, že jmenováním takové 
osoby do funkce Klíčového Výkonného Manažera přestanou  Klíčoví Výkonní 
Manažeři porušovat své povinnosti vyplývající z tohoto Dodatku; 

(b) ve vztahu k Události Převodu Podfondu ET III na základě: (i) udělení souhlasu 
Valnou Hromadou s ukončením Režimu Pozastavení v souladu s čl. 1.7(d) 
tohoto Dodatku; a 

(c) ve vztahu k Události Změny Ovládající Osoby na základě udělení souhlasu 
Valnou Hromadou s ukončením Režimu Pozastavení v souladu s článkem  
1.7(d) tohoto Dodatku. 

2.43 Jakýkoli Investor s Kapitálovým Závazkem ve výši alespoň 10 % z Celkového Kapitálového 
Závazku I je oprávněn svolat Valnou Hromadu nebo požádat Statutární Ředitele, aby svolal 
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Valnou Hromadu ve věci zahájení hlasování o Převodu Podfondu ET III v souladu s čl. 2.32(a) 
nebo 2.35(b). Pokud je hlasování iniciováno nejméně dvěma Investory s Kapitálovým 
Závazkem ve výši alespoň 20 % Celkového Kapitálového Závazku I, pak Podfond ET III po přijetí 
takového oznámení Statutárním Ředitelem vstoupí do Režimu Pozastavení pod podmínkou, 
že Poradní Výbor ET III bude moci příslušný Režim Pozastavení s okamžitou platností zrušit. 

2.44 Investoři musí být informováni o výsledcích hlasování Investičního Výboru ET III (včetně 
hlasování všech jednotlivých členů) o návrzích investic a Divestic předložených Investičnímu 
Výboru ET III. Statutární Ředitel nesmí jednat v rozporu se žádnými platně přijatými 
doporučeními nebo vyhodnoceními Investičního Výboru ET III pouze s výjimkou případů, kdy 
by podle opodstatněného názoru Statutárního Ředitele jednání v souladu s takovými 
doporučeními nebo vyhodnoceními porušovalo zákonná ustanovení nebo povinnost 
Statutárního Ředitele jednat s péčí řádného hospodáře. Statutární Ředitel je povinen vždy 
dodržovat vnitřní postupy Investičního Fondu. Statutární Ředitel nesmí v souladu s platnými 
zákony přijímat rozhodnutí o investicích nebo Divesticích bez doporučení Investičního Výboru 
ET III. 

Poradní Výbor ET III 

2.45 Investiční Fond je povinen zřídit Poradní Výbor ET III, který bude vykonávat funkci zvláštního 
poradního a kontrolního orgánu pro záležitosti týkající se správy majetku Podfondu ET III. 
Zvláštní pravomoci a působnost Poradního Výboru ET III, jakož i pravidla jeho činnosti, jsou 
upraveny vnitřními předpisy Investičního Fondu. Poradní Výbor ET III musí být konzultován 
zejména v otázkách ocenění, střetu zájmů a vyhodnocení zajištění půjček a úvěrů. 

2.46 Poradní Výbor ET III musí být tvořen třemi až pěti členy. Statutární Ředitel jmenuje členy 
Poradního Výboru ET III na základě návrhů Klíčových Investorů. Pro vyloučení pochybností, 
Statutární Ředitel nebude moci při jmenování členů Poradního Výboru ET III žádným 
způsobem využívat své diskreční pravomoci. Navržení kandidáti musí být zástupci Klíčových 
Investorů s největším Kapitálovým Závazkem.  

2.47 Statutární Ředitel je oprávněn odmítnout jmenovat kandidáta do Poradního Výboru ET III, 
pokud daný kandidát nemá náležitou kvalifikaci a existují důvodné pochybnosti o tom, zda by 
takový kandidát Poradnímu Výboru ET III věnoval dostatečný čas nutný k plnění povinností 
člena Poradního Výboru ET III. 

2.48 Statutární Ředitel bez zbytečného odkladu vyloučí jakéhokoli člena Poradního Výboru ET III, 
který je zástupcem nějakého Klíčového Investora z Poradního Výboru ET III, pokud se daný 
Klíčový Investor zastupovaný takovým členem: 

(a) stane Investorem v Prodlení; nebo 

(b) předloží Pokyn k Prodeji Investičních Akcií bez předchozí Výzvy k Prodeji. 

2.49 Statutární Ředitel je povinen z vlastního podnětu nebo na žádost jakéhokoli člena Poradního 
Výboru ET III zaslat všem členům Poradního Výboru ET III pozvánku a svolat zasedání 
Poradního Výboru ET III. Zasedání Poradního Výboru ET III se koná nejméně jednou za rok. 
Statutární Ředitel je povinen před každým takovým zasedáním rozeslat členům Poradního 
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Výboru ET III alespoň 15 pracovních dní před každým zasedáním program jednání a doplňující 
materiály, přičemž při zasedání je dovoleno hlasovat pouze o bodech, které jsou uvedeny 
v programu jednání (pokud se všichni členové Poradního Výboru ET III nedohodnou jinak). 
Zasedání mohou mít podobu videokonference nebo telekonference a mohou být pořádána 
písemnou formou nebo elektronicky. Podfond ET III proplatí členům Poradního Výboru ET III 
přiměřené náklady vzniklé při výkonu jejich funkce, avšak za poskytnuté služby nebude 
členům Poradního Výboru ET III poskytnuta žádná náhrada. Zasedáním Poradního Výboru ET 
III předsedá zástupce Investičního Fondu bez hlasovacích práv nebo jakýkoli jiný člen zvolený 
Poradním Výborem ET III. Další zástupci Investičního Fondu jsou oprávněni účastnit se 
zasedání Poradního Výboru ET III a hovořit na nich, ale nemají právo hlasovat o žádných 
záležitostech, které jsou na takových zasedáních projednávány. Poradní Výbor ET III může na 
základě vlastního uvážení a usnesení většiny svých členů vyloučit zástupce Investičního Fondu 
ze všech nebo některých zasedání Poradního Výboru ET III. 

2.50 Úkolem Poradního Výboru ET III je poskytovat Statutárnímu Řediteli konzultace v oblasti 
obecné politiky a pokynů, potenciálních investičních sektorů a střetu zájmů souvisejících 
s Podfondem ET III. Členové Poradního Výboru ET III se nesmějí podílet na řízení obchodní 
činnosti Podfondu ET III. Pro vyloučení pochybností, žádný člen Poradního Výboru ET III 
nebude z důvodu svého členství vázán žádnou fiduciární povinností vůči Podfondu ET III. 
Poradní Výbor ET III má konkrétně následující funkce: 

(a) posuzovat jakékoli spoluinvestice v Portfoliové Společnosti (včetně kontroly 
totožnosti jakýchkoli spoluinvestorů); 

(b) posuzovat jakékoli Křížové Investice; 

(c) posuzovat ocenění Portfoliových společností příležitostně předkládaných 
Statutárním Ředitelem; 

(d) posuzovat aktivity Podfondu ET III a pokyny týkající se politiky Podfondu 
ET III; 

(e) posuzovat, hodnotit a (závazně) rozhodovat o řešení skutečných nebo 
potenciálních střetů zájmů týkajících se jakýchkoli úkonů nebo transakcí mezi 
Podfondem ET III (nebo jakoukoli společností, do níž Podfond ET III investuje) 
a Akcionářem A nebo jakýmkoli subjektem, který je s ním úzce propojen,1 

 
1 § 624 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb. „Úzkým propojením“ se pro účely tohoto zákona rozumí: 
a) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý 
podíl na základním kapitálu, jejichž součet představuje alespoň 20 %, 
b) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý 
podíl na hlasovacích právech, jejichž součet představuje alespoň 20 %, 
c) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém jedna z osob druhou osobu nebo ostatní osoby ovládá, 
nebo 
d) vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba. 
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nebo blízkou osobou Akcionáře A2 nebo Investory vlastnícími Investiční Akcie 
C, jejichž hodnota přesahuje částku 10 000 EUR (deset tisíc eur), dále pro 
jakýkoli takový úkon nebo transakci nepřesahující výše uvedenou částku 
bude dostatečné informovat Poradní Výbor ET III e-mailem, v němž bude 
uvedeno následující: (i) strany, (ii) hodnota (odhad) a (iii) stručná specifikace 
úkonu nebo transakce; 

(f) posuzovat, hodnotit a (závazně) rozhodovat o skutečných nebo 
potenciálních střetech zájmů týkajících se Podfondu ET III, Investičního 
Fondu a Akcionářů A nebo Investorů vlastnících Investiční Akcie C; 

(g) posuzovat roční provozní náklady Podfondu ET III (včetně případných 
nákladů na ukončení); 

(h) posuzovat uplatňování investiční strategie Podfondu ET III (včetně 
investičních limitů) uvedené v čl. 2 Dodatku a schvalovat jakékoli odchylky ve 
výkladu Investiční Strategie; 

(i) vykonávat své pravomoci po Režimu Pozastavení; 

(j) konzultovat se Statutárním Ředitelem případné soudní spory týkající se 
Podfondu ET III nebo jakékoli z Portfoliových Společností; a 

(k) vykonávat další povinnosti specifikované v tomto Dodatku. 

2.51 Do působnosti Poradního Výboru ET III spadá: 

(a) vydávání doporučení k rozhodnutím Statutárního Ředitele týkajících se: 

(i) úpisů Investičních Akcií; 

(ii) investic do Investičních Projektů; 

(iii) Divestic Investičních Projektů; 

(iv) výplat Plnění; a 

(v) ukončení činnosti/likvidace Podfondu ET III. 

(b) udělení souhlasu s investováním částky přesahující 15 % Celkového 
Kapitálového Závazku I do jediné Portfoliové Společnosti, přičemž limit 
stanovený v čl. 2.14 tohoto Dodatku nelze překročit. 

 
2 § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. „Osoba blízká“ je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner 
podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném 
nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá 
důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, 
které spolu trvale žijí. 
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(c) provádění jakýchkoli úkonů v souladu s čl. 2.50 nebo tak, jak je uvedeno 
v tomto Dodatku. 

2.52 Statutární Ředitel se zavazuje plně informovat Poradní Výbor o všech stávajících 
a potenciálních střetech zájmů, do kterých je Investiční Fond (nebo jakákoli jeho Přidružená 
Společnost) a jakýkoli Investor zapojen, a to do 10 dnů od zjištění takového střetu zájmů. 
Poradní Výbor rozhodne o dalším postupu. 

2.53 Není-li v tomto Dodatku výslovně uvedeno jinak, všechna rozhodnutí Poradního Výboru ET III 
jsou přijímána na základě hlasování většiny jeho členů, kteří mají aktuálně právo hlasovat, na 
zasedání svolaném Statutárním Ředitelem na základě jeho uvážení; pokud se nekoná žádné 
zasedání nebo pokud se někteří členové zasedání odmítnou zúčastnit, rozhodnou členové, 
kteří Statutárnímu Řediteli sdělí své stanovisko pro hlasování. Členové Poradního Výboru ET 
III jsou povinni před hlasováním informovat Poradní Výbor ET III o jakýchkoli skutečných nebo 
potenciálních střetech zájmů, na základě kterých budou z daného hlasování vyloučeni. Pro 
vyloučení pochybností bude jakýkoli člen Poradního Výboru ET III, u něhož existuje střet 
zájmů, v nejvyšší možné míře povolené zákonem vyloučen z hlasování o jakékoli záležitosti, 
které se konkrétní střet zájmů týká. 

2.54 Statutární Ředitel se bez ohledu na jakákoli jiná protichůdná ujednání zavazuje ve čtvrtletních 
zprávách zveřejňovat veškeré transakce anebo jiné služby poskytnuté Investičnímu Fondu 
nebo jakékoli Portfoliové Společnosti jakýmkoli jiným Investorem. 

2.55 Pokud je Podfond ET III na základě tohoto Dodatku povinen před realizací nějaké konkrétní 
investice nebo nakládání s nějakou konkrétní investicí získat schválení nebo souhlas 
Poradního Výboru ET III, Poradní Výbor ET III nebude zvažovat obchodní aspekty takové 
investice a nebude se účastnit správy Podfondu ET III, ale rozhodne pouze o následujícím: 

(a) o tom, zda by měla být investiční strategie Podfondu ET III (včetně 
investičních limitů) uvedená v čl. 2 tohoto Dodatku v obecném smyslu 
upravena tak, aby umožňovala investice daného druhu, nebo zda došlo nebo 
může dojít k nedodržení této strategie; anebo 

(b) o tom, zda má Investiční Výbor ET III v rozhodné době potřebné nebo 
použitelné dovednosti, odborné znalosti a zkušenosti k uskutečnění, 
sledování anebo realizaci takové investice jménem Podfondu ET III. 

2.56 Statutární Ředitel zajistí, aby žádný Investor neovládal většinu hlasovacích práv v Poradním 
Výboru ET III. 

Odškodnění 
 
2.57 Statutární Ředitel a členové Poradního Výboru ET III (a Investoři, které zastupují) a členové 

Investičního Výboru ET III (dále jen „Odškodněné Osoby“) mají v rozsahu povoleném 
platnými zákony České republiky nárok na odškodnění z aktiv Podfondu ET III proti veškerým 
závazkům, nákladům nebo výdajům (včetně přiměřených právních poplatků) vzniklým 
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následkem toho, že je daná Odškodněná Osoba je Statutárním Ředitelem nebo členem 
Poradního Výboru ET III nebo Investičního Výboru ET III, s následujícími výhradami: 

(a) žádná Odškodněná Osoba (s výjimkou členů Poradního Výboru ET III 
a Investorů, které zastupují) nebude mít nárok na takové odškodnění za 
jakékoli jednání nebo opomenutí vyplývající z jakéhokoli skutku 
považovaného za porušení povinností, podvod, úmyslné porušení 
pravomocí, bezohledné porušení, jednání ve zlé víře, trestné jednání nebo 
hrubou nedbalost; v případě členů Poradního Výboru ET III a Investorů, které 
zastupují, nárok na odškodnění nevzniká v případě jakéhokoli jednání nebo 
opomenutí vyplývajícího z jakéhokoli skutku považovaného za podvod, 
úmyslné zneužití moci, jednání ve zlé víře nebo trestné jednání; 

(b) žádná Odškodněná Osoba (s výjimkou členů Poradního Výboru ET III 
a Investorů, které zastupují) nebude mít nárok na náhradu škody 
v souvislosti s jakýmikoli závazky, náklady nebo výdaji (včetně přiměřených 
poplatků za právní služby) vynaložených v důsledku a v rozsahu jakýchkoli 
sporů vzniklých mezi Odškodněnými Osobami; a 

(c) celková částka odškodnění nesmí v žádném případě přesáhnout 20 % částky 
Celkových Kapitálových Závazků I a veškeré nároky na odškodnění budou 
uspokojeny prostřednictvím Výzev k Úpisu. Pro vyloučení pochybností, za 
žádných okolností nesmí být od Investorů požadováno, aby vrátlili část výplat 
z důvodu poskytnutí odškodnění Odškodněným Osobám. 

Podfond ET III je povinen zřídit pro ředitele a funkcionáře náležité pojištění odpovědnosti za 
škodu v souladu s nejlepší praxí v oboru, které Odškodněným Osobám zajistí krytí rizika 
vyplývajícího z výkonu povolání. Odškodněná Osoba je povinna nejprve žádat o odškodnění 
v rámci výše uvedeného pojištění. Jakákoli částka, která bude Odškodněné Osobě takto 
poskytnuta, pak bude odečtena od jakékoli částky, kterou má Odškodněné Osobě vyplatit 
Podfond ET III. 

Investiční Období 

2.58 Investiční Období začíná Datem Prvního Closingu a končí (i) pět let od Data Prvního Closingu, 
(ii) v okamžiku, kdy bylo 70 % Celkového Kapitálového Závazku I investováno nebo na základě 
právně závazných dokumentů písemně přislíbeno k investici (iii) Datem Prvního Closingu 
Nástupnického Fondu (dále jen „Investiční Období“) v závislosti na tom, která z výše 
uvedených skutečností nastane dříve. 

Výzvou k Úpisu mohou být poté kdykoli čerpány další částky za účelem: 

(a) poskytnutí platby Fixní Úplaty I1 a Fixní Úplaty I2, placení průběžných 
provozních nákladů Podfondu ET III nebo uskutečnění akvizic, ke kterým se 
Podfond ET III písemně před tímto datem právně zavázal, přičemž seznam 
těchto akvizic bude ihned po skončení Investičního Období poskytnut 
Poradnímu Výboru ET III; a 

(b) zajištění následných investic do Portfoliových Společností Podfondu ET III. 
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za předpokladu, že se Výzvou k Úpisu nesmí za žádných okolností čerpat částka převyšující 
Celkový Kapitálový Závazek I. 

Nástupnické Fondy 

2.59 Žádný z Klíčových Výkonných Manažerů (po dobu platnosti smluvního vztahu s vlastníky 
Investičních Akcií I1) nebo jakákoli z jejich Přidružených Společností nesmí uzavírat, 
poskytovat poradenství nebo řídit Nástupnický Fond nebo jiný fond kolektivního  investování, 
a to minimálně do data, které nastane dříve: 

2.59.1 (i) konec Investičního Období nebo (ii) pět let od Data Prvního Closingu v případě 
jakéhokoliv investičního fondu, jenž má podobnou investiční strategii jako Podfond 
ET III; 

2.59.2 (i) konec Investičního Období nebo (ii) čtyři roky od Data Prvního Closingu v případě 
jakéhokoliv investičního fondu, jenž má odlišnou investiční strategii než Podfond ET 
III; 

Dále se stanovuje, že v tomto článku nic nezakazuje Klíčovým Výkonným Manažerům aktivity 
zaměřené na získávání financí (fundraising) vztahující se k jakémukoliv Nástupnickému Fondu 
nebo jinému fondu kolektivního investování. 

2.60 Klíčoví Výkonní Manažeři mají mít bez ohledu na ustanovení čl. 2.59 povinnost během 
Investičního Období výhradně řídit činnost Podfondu ET III. 

Reinvestice 

2.61 Investiční Výbor ET III může na základě svého výhradního uvážení rozhodnout o zadržení 
a reinvestování částek, jež by jinak byly vyplaceny Investorovi v souladu s čl. 6 a 7 tohoto 
Dodatku. Investiční Výbor ET III je nicméně oprávněn takto rozhodnout pouze tehdy, kdy čistý 
investovaný kapitál Podfondu ET III (tedy celkové akviziční náklady na podkladové investice 
včetně realizovaných investic po odečtení celkových akvizičních nákladů na realizaci 
takovýchto investic) v Portfoliových Společnostech, v žádném okamžiku nepřesahuje 100 % 
Celkového Kapitálového Závazku I. Jednotliví Investoři souhlasí s tím, že Podfond ET III může 
zadržet a využít jakékoliv částky, jež by jinak měly být vyplaceny Investorovi, k úhradě celých 
nebo části jinak dlužných částek tímto Investorem Podfondu ET III v souladu s podmínkami 
tohoto Dodatku.  

Křížové investice 

2.62 Podfond ET III nebude (i) spoluinvestovat a provádět akvizice či prodej s žádnými Klíčovými 
Výkonnými Manažery, Investičním Výborem ET III, Investičním Fondem nebo jakoukoli jejich 
Přidruženou Společností nebo jakýmkoli investičním fondem nebo fondem kolektivního 
investování, jež výše uvedené subjekty spravují nebo mu poskytují poradenství (kromě  
Podfondu ET III), nebo (ii) investovat do jakékoli společnosti, ve které má majetkovou účast 
nebo která si půjčila prostředky od jakéhokoliv Klíčového Výkonného Manažera, 
Investičního Výboru ET III, Investičního Fondu nebo od jakékoliv jejich Přidružené Společnosti 
nebo investičního fondu nebo fondu kolektivního investování, jež výše uvedené subjekty 
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spravují nebo mu poskytují poradenství (kromě Podfondu ET III) („Křížové Investice“) bez 
souhlasu Poradního Výboru ET III. V případě, že má Investiční Výbor ET III v úmyslu takovou 
transakci zvážit, musí písemně informovat Poradní Výbor ET III a vyžádat si výslovný souhlas 
Poradního Výboru ET III ještě před provedením uvedeného kroku. 

3. Možnost spoluinvestovat 
3.1 Podfond ET III má právo nabídnout Klíčovým Investorům možnost spoluinvestovat 

s Podfondem ET III. Spoluinvestování s Podfondem ET III nicméně nesmí představovat klíčový 
prvek strategie Podfondu ET III. Následkem toho nebudou žádnému Investorovi poskytována 
smluvní práva spoluinvestování a příležitosti spoluinvestice poskytované Klíčovým 
Investorům ze strany Podfondu ET III musí být v nejlepším zájmu Podfondu ET III a tyto 
příležitosti nesmí porušit přístup rovnosti podmínek (pari passu) Klíčových Investorů. 
Spoluinvestice musí být prováděny souběžně a za méně výhodných nebo stejných finančních 
podmínek uplatnitelných pro Podfond ET III. Veškeré dohody o spoluinvestici uzavřené 
Podfondem ET III musí být prováděny zcela otevřeně a transparentně a žádný Investor nesmí 
mít preferenční přístup k příležitostem spoluinvestování. Dohody o spoluinvestování navíc 
nesmí poškozovat vlastní investiční práva Podfondu ET III a obecně by měly být možnosti 
spoluinvestice nabízeny pouze v situacích, kdy minimální investice požadovaná Portfoliovou 
Společností přesáhne požadavky Podfondu ET III. Závěrem, Podfond ET III nebude dotovat 
spoluinvestora a spoluinvestor ponese příslušnou část nákladů. 

Práva spoluinvestování manažerského týmu 

3.2 Členové Investičního Výboru ET III a jejich Přidružené Společnosti a zaměstnanci Investičního 
Fondu a Klíčoví Výkonní Manažeři nemají (i) právo spoluinvestovat s Podfondem ET III nebo 
(ii) investovat do subjektů , které spadají do investiční strategie Podfondu ET III (kromě 
investice prostřednictvím samotného Podfondu ET III). To  však nebrání tomu, aby kdokoliv z 
nich vlastnil podíl nebo investoval (přímo nebo prostřednictvím holdingové společnosti nebo 
prostředníka) do: 

3.2.1 minoritních pozic jako limited partner v seed fondech, pokud jsou uvedené investice 
sděleny Poradnímu Výboru ET III do 3 měsíců od jejich uzavření, 

3.2.2 (v případě Tomáše Čupra) rohlik.cz (Velká Pecka s.r.o) a jeho Přidružených 
Společností; a 

3.2.3 libovolných investic po předchozím písemném souhlasu ze strany Poradního Výboru 
ET III. 

 

4. Rizikový profil 
Investice, které Podfond ET III hodlá realizovat, budou především investicemi mimo regulované finanční 
trhy. Takové investice s sebou nesou určitá rizika spojená s každým Investičním Projektem, a to včetně 
všeobecných ekonomických podmínek, změn v oblasti požadavků regulace, úrokových sazeb a kolísání 
měn, podmínek na kapitálovém trhu a dalších faktorů. Mnohé z Investičních Projektů mohou být 
v okamžiku investice ve ztrátě nebo vykazovat rozdílné provozní výsledky mezi jednotlivými obdobími. 
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Ačkoli Podfond ET III hodlá před každou investicí provést důkladnou celkovou prověrku (due diligence), 
praxe v tomto odvětví ukazuje, že se mohou společnosti ve fázi expanze setkat s neočekávanými 
problémy v oblastech jako je vývoj produktů, marketing, finance a obecný management. Tyto 
společnosti mohou čelit intenzivní konkurenci a může u nich dojít kdykoliv ke ztrátě nebo podstatnému 
snížení hodnoty. Tyto společnosti mohou dále vyžadovat značné množství dodatečného kapitálu na 
financování expanze nebo k dosažení a udržení konkurenceschopného postavení. 
 
Popis podstatných rizik vyplývajících z investice do Podfondu ET III: 

Menší než očekávaný růst Investičních Projektů může mít zásadně negativní vliv na budoucí hodnotu 
Investičních Projektů. Tento menší růst může být způsoben zejména pomalejší akvizicí nových zákazníků 
anebo obchodních partnerů a/nebo jejich slabší obchodní/transakční aktivitou u Investičních Projektů 
a/nebo méně kvalitní nabídkou ze strany obchodních partnerů.  

Tržby a provozní výsledky Investičních Projektů mohou být během Investičního období volatilní 
a budou záviset na schopnosti Investičních Projektů získávat a udržet si zákazníky a obchodní 
partnery/dodavatele, inovovat své produkty, posilovat značku, správně řídit cenotvorbu a produktový 
mix, vyhnout se výpadkům služeb, provozu, systémů anebo dodavatelů v jakékoliv podobě a reagovat 
na aktivitu konkurentů. 

Investiční Projekty mohou často sledovat růstové strategie, v nichž jsou vynaloženy významné 
prostředky na akvizici zákazníka, což často vede k nízké nebo záporné marži. Investiční Projekty 
mohou být nuceny vyhledávat dodatečné finanční prostředky na financování svých strategií pro růst, 
a to může vést k rozředění podílu Podfondu ET III v Investičních Projektech. V případě, že takové 
dodatečné finanční prostředky nebudou k dispozici, může u Investičních Projektů dojít ke snížení 
předpokladů pro budoucí růst, a tedy ke snížení reálné hodnoty Investičního Projektu. 

Vývoj státní regulace Internetu a e-komerce a nepříznivé změny či neschopnost Investičních Projektů 
se s nimi vyrovnat, mohou významným způsobem poškodit jejich provozní výsledky. Stávající a budoucí 
omezení a zákony by mohly bránit růstu internetu nebo jiných online služeb. 

Expanze Investičních Projektů na nové trhy/země může negativně ovlivnit hodnotu Investičních 
Projektů. Příčinou mohou být odlišné komerční a regulatorní podmínky, jiné obchodní praktiky 
i přítomnost lokálních konkurentů na daných trzích, kteří mohou být v místních podmínkách více 
efektivní nebo těžit z výhod „prvního příchozího“ na trh, a také takový krok může vést k rozmělnění 
pozornosti managementu takového Investičního Projektu.  

Online povaha Investičních Projektů často vyžaduje zpracování, ukládání a přenášení velkých objemů 
dat, a to včetně osobních údajů zákazníků. Neschopnost čelit ztrátě dat či narušení bezpečnosti, a to 
včetně narušení prodejních technologií a systémů, může Investiční Projekty nebo jejich zákazníky 
vystavit riziku ztráty nebo zneužití těchto informací a může vyústit v soudní spor nebo jinou potenciální 
situaci odpovědnosti či jinak poškodit podnikání Investičních Projektů. 
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Menšinový podíl 

Podfond ET III může vlastnit menšinový podíl v Investičních Projektech, a tak může mít omezenou 
schopnost chránit své zájmy v takovém Investičním Projektu. V některých případech se předpokládá, že 
mohou být sjednatelná vhodná práva akcionářů chránící zájmy Podfondu ET III. 

Riziko nedostatečné likvidity 

V době, kdy bude Podfond ET III připraven prodávat jednotlivá aktiva ze svého portfolia, nemusí být 
z nějakých důvodů možné tato aktiva prodat, protože například nebudou bonitní kupci, nebo protože 
cena takovýmito kupci nabízená nebude odpovídat cílovému zhodnocení Podfondu ET III. Podfond ET III 
bude proto možná nucen s prodejem svých aktiv čekat.  

Riziko operační 

Riziko spočívá ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo 
vlivem vnějších událostí (například nedodání aktuálních informací pro ocenění Podfondu ET III třetí 
stranou nebo včasné nedodání konfirmace o provedených obchodech stran apod.). Toto riziko je 
omezováno udržováním odpovídajícího řídícího a kontrolního systému Investičním Fondem. Součástí 
operačního rizika je i riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může 
být zapříčiněno zejména insolvencí nebo nedbalostním či úmyslným jednáním osoby, která má 
v úschově nebo jiném opatrování majetek Podfondu ET III nebo cenné papíry vydané Podfondem ET III. 
Toto riziko je omezováno udržováním odpovídajících procesů a kontrolních mechanismů Depozitářem. 

Riziko zrušení Investičního Fondu nebo Podfondu ET III ze zákonem stanovených důvodů 

Investiční Fond nebo Podfond ET III může být zrušen například z důvodu takového rozhodnutí 
Statutárního Ředitele, splynutí nebo sloučení Investičního Fondu, zrušení Investičního Fondu s likvidací 
nebo z důvodu rozhodnutí České národní banky, například pokud Podfond ET III nemá déle než 3 měsíce 
Depozitáře nebo pokud Fondový Kapitál Podfondu ET III nedosáhne do 36 měsíců ode dne jeho vzniku 
hranice 1 000 000 EUR.  

Rizika spojená s nabytím zahraničních aktiv 

V případě zahraničních aktiv existuje riziko politické, ekonomické či právní nestability. Důsledkem tohoto 
rizika může být zejména vznik nepříznivých podmínek nakládání s aktivem (prodeje) např. v důsledku 
devizových nebo právních omezení, hospodářské recese či v krajním případě zestátnění nebo 
vyvlastnění.  

Rizika spojená s možností pozastavit vydávání a odkupování investičních akcií až na tři měsíce 

Investiční Fond má dle tohoto Dodatku možnost, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo 
právem chráněných zájmů akcionářů, pozastavit vydávání nebo odkupování Investičních Akcií Podfondu 
ET III. To přináší Investorovi riziko nelikvidity předmětných Investičních Akcií. K pozastavení může dojít 
až na dobu tří měsíců. 
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5. Informace o historické výkonnosti 
Podfond ET III byl zapsán do seznamu podfondů vedeného Českou národní bankou dne 22. 6. 2016 
a vznikl dnem Zahájení vydávání Investičních Akcií. Historická výkonnost Podfondu ET III je zveřejněna 
ve výroční zprávě, která je dostupná na webových stránkách Investičního Fondu. 

 

6. Zásady hospodaření s majetkem a výplata podílů na zisku nebo výnosů 

6.1 (i) Reporting Investičního Fondu musí být v souladu s „reporting guidelines“ příležitostně 
vydávanými nebo schvalovanými Invest Europe – The Voice of Private Capital („Invest 
Europe“) nebo jejich ekvivalenty; (ii) veškerá ocenění provedená Investičním Fondem musí 
být vyhotovena v souladu se zásadami ocenění příležitostně doporučenými Invest Europe 
(„Zásady Ocenění“) a (iii) finanční výkazy Investičního Fondu je třeba zveřejnit v souladu 
s Českými účetními standardy.  

6.2 Investiční Fond tímto souhlasí, že Investorům poskytne: 

6.2.1 Do 90 dní od konce každého finančního roku v souvislosti s výroční zprávou ověřenou 
auditorem následující informace týkající se jednotlivých Investičních Projektů:  

(a) název, země investice a datum počáteční investice; 

(b) stručný popis obchodní činnosti Portfoliové Společnosti;  

(c) měna Investičního Projektu, pokud je Investiční Projekt veden v jiné měně 
než Euro; 

(d) závazek, náklad, plnění, aktuální tržní hodnota Investičního Projektu, metody 
ocenění použité v souladu se Zásadami Ocenění a IRR (Vnitřní výnosové 
procento); 

(e) procento Portfoliové Společnosti vlastněné Podfondem ET III; a procento 
celkového ekvitového financování této Portfoliové Společnosti; a 

(f) pokud byl Investiční Projekt v předchozím roce ukončen nebo odprodán, 
částku získanou z uvedené operace; a 

6.2.2 Do 45 dní od konce každého čtvrtletí každého finančního roku v souvislosti 
s čtvrtletními zprávami:  

(a) neauditované finanční výkazy Podfondu ET III za jednotlivá čtvrtletí; (ii) 
čtvrtletní zprávu o činnosti: (a) s uvedením specifických částek zavolaných 
Kapitálových Závazků a investovaných na konci příslušného čtvrtletí;  

(b) detailní informace o nakoupených a prodaných investicích jménem 
Podfondu ET III a jiným způsobem ukončených investic během příslušného 
období;  
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(c) přehled investic a dalšího majetku ve vlastnictví Podfondu ET III spolu se 
stručným komentářem o vývoji investic; a  

(d) neauditované ocenění jednotlivých Investičních Projektů. 

6.2.3 Čtvrtletní zprávu portfolia včetně ocenění jednotlivých Investičních Projektů 
a výpočtu NAV v souladu se Zásadami Ocenění uvedenými v tomto Dodatku. 

6.3 Majetek a dluhy z investiční činnosti Podfondu ET III se oceňují reálnou hodnotou v souladu 
se Zásadami Ocenění, v souladu s § 196 Zákona o investičních společnostech a investičních 
fondech a dalšími platnými právními předpisy.  

6.4 Schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku 
Podfondu ET III a rozhodnutí o úhradě ztráty z hospodaření Podfondu ET III náleží do 
působnosti Statutárního Ředitele.  

6.5 Všechny finanční výkazy Podfondu ET III musí být ověřeny auditorem. 

6.6 Oceňování majetku a dluhů z investiční činnosti Podfondu ET III je prováděno čtvrtletně, a to 
k poslednímu kalendářnímu dni každého čtvrtletí, popř. k jinému dni, ke kterému dá Investor 
Pokyn k Prodeji nebo Pokyn k Nákupu Investičních Akcií a Investiční Fond rozhodne o dni 
ocenění k tomuto dni. Oceňování majetku a dluhů bude prováděno v souladu se Zásadami 
Ocenění. Investiční Fond může rovněž provést ocenění majetku a dluhů z investiční činnosti 
Podfondu ET III k jinému dni, pokud to bude považovat za nutné z důvodu ochrany akcionářů 
Podfondu ET III. 

6.7 Investiční Fond účtuje o pohybu majetku a dluhů, o nákladech a výnosech a o výsledku 
hospodaření s majetkem Podfondu ET III odděleně od předmětu účetnictví svého, v případě 
nutnosti odděleně pro jednotlivé podfondy a pro jednotlivé Třídy Investičních Akcií tak, aby 
bylo možné vypočítat hodnotu Fondového Kapitálu Třídy. 

6.8 Hospodářský rok Podfondu ET III končí 31. prosince příslušného roku. 

Přijímání a poskytování úvěrů a zápůjček 

6.9 Podfond ET III může přijímat úvěry nebo zápůjčky za standardních tržních podmínek (kde za 
standardní tržní podmínky se považuje porovnání alespoň 2 nezávislých indikativních 
nabídek). 

6.10 Podfond ET III může poskytnout úvěr nebo zápůjčku Investičnímu Projektu za předpokladu, 
že půjčka poskytnutá Podfondem ET III se provádí pouze společně s přípravou kapitálových 
investic nebo za jejím účelem a je v jakémkoli okamžiku omezena maximálně na 20 % 
Celkového Kapitálového Závazku I. V případě, že Podfond ET III využívá k realizaci investic 
s kapitálovým nebo kvazikapitálovým rizikem úvěrové struktury, mělo by být takové 
financování považováno za kapitálové nebo kvazikapitálové bez ohledu na jeho právní formu 
(konvertibilní dluhopisy/půjčky, půjčky s opčními listy atd.). 

6.11 Podfond ET III může ze svého majetku poskytnout zajištění úvěrů či zápůjček přijatých 
Podfondem ET III. Poskytnutí zajištění musí být v souladu s investiční strategií Podfondu ET 
III. O poskytnutí zajištění rozhoduje Statutární Ředitel na základě jednomyslného doporučení 
Investičního Výboru ET III. 
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6.12 Celková částka výpůjček a záruk Podfondu ET III pro jakékoli účely nesmí příležitostně 
v žádném okamžiku překročit buď 20 % Celkového Kapitálového Závazku I nebo souhrnnou 
částku nevyčerpaného Celkového Kapitálového Závazku I ke dni, k němuž je vznik takového 
dluhu odsouhlasen, v závislosti na tom, která z těchto částek je nižší. Podfond ET III si za 
účelem zajištění krátkodobé likvidity nesmí brát dlouhodobé půjčky (na déle než dvanáct 
měsíců) a zavazuje se brát si pouze krátkodobé půjčky (na dobu kratší než 12 měsíců). 

Bez ohledu na výše uvedené mohou být dlouhodobé půjčky ve zvláštních případech 
schváleny, pokud: 

(a) je poskytnou Investoři společně s vlastním kapitálem, a to pouze z pozice 
Investorů; nebo 

(b) je poskytnou třetí strany a budou kdykoli omezeny poměrem dluhu 
k vlastnímu kapitálu 1: 1. 

Pro vyloučení pochybností, výše uvedené limity se vztahují na veškeré výpůjční a ručitelské 
aktivity. 

6.13 Podfond ET III se zavazuje neposkytovat půjčky Statutárnímu Řediteli, Akcionáři A, vlastníkům 
Investičních Akcií C, Investičnímu Fondu ani žádnému fondu spravovanému Investičním 
Fondem (nebo jakoukoli Přidruženou Společností). 

Rozdělení a výplaty Plnění z Podfondu ET III 

6.14 Podfond ET III může vyplácet podíly na zisku (dividendy) a na výnosech z hospodaření 
Podfondu ET III. Výnosy a úhrady z investic, které Podfond ET III obdrží během Období včetně 
refinancování bankovním dluhem, mohou být Podfondem ET III reinvestovány, a ne 
vyplaceny v souladu s limity stanovenými v čl. 2.61 tohoto Dodatku. 

6.15 Po zaplacení nákladů Podfondu ET III a Fixní Úplaty I1 a Fixní Úplaty I2 budou veškerá plnění, 
která jsou vyplácena, provedena následujícím způsobem: 

6.15.1 Nejprve Investorům, dokud nebudou Investorům s Investičními Akciemi I (pro rata 
k počtu akcií, které vlastní) vyplaceny odpovídající Kapitálové Závazky; 

6.15.2 Na druhém místě Investorům s Investičními Akciemi I (pro rata k počtu akcií, které 
vlastní) až do vyplacení Hurdle I1 a Hurdle I2; 

6.15.3 Na třetím místě Investorům s Investičními Akciemi C (pro rata k počtu akcií, které 
vlastní) až do vyplacení Maximálního Catch-up C1 a Maximálního Catch-up C2; 

6.15.4 Na čtvrtém místě v závislosti na zůstatku 75 % Plnění I2 Brutto Investorům 
s Investičními Akciemi I2 (pro rata k počtu Investičních Akcií I2, které vlastní) a 25 % 
Plnění I2 Brutto Investorům s Investičními Akciemi C2 (pro rata k počtu Investičních 
Akcií C2, které vlastní) a 80 % Plnění I1 Brutto Investorům s Investičními Akciemi I1 
(pro rata k počtu Investičních Akcií I1, které vlastní) a 20 % Plnění I1 Brutto 
Investorům s Investičními Akciemi C1 (pro rata k počtu Investičních Akcií C1, které 
vlastní). 
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Plnění z realizace investic budou v závislosti na případných povolených reinvesticích vyplacena 
v peněžích co nejdříve, jak bude po jejich obdržení Podfondem ET III možné. 

Rozdělení a výplata Plnění z Podfondu ET III je podrobněji popsána v tomto čl. 6 tohoto Dodatku 
(viz níže). V případě jakýchkoli rozporů mezi obecnými zásadami rozdělování a vyplácení Plnění 
z Podfondu ET III popsaných v článku 6.15 tohoto Dodatku a níže uvedeným konkrétním popisem 
tohoto postupu budou platit obecné zásady. 

6.16 Hodnota Plnění upravená o součet hodnot Fixní Úplaty I1 a Fixní Úplaty I2 se rozděluje pro 
rata k CSK takto: 

6.16.1 Plnění I1 Brutto představuje část Plnění sníženou o součet hodnot již uhrazené Fixní 
úplaty I1 a Fixní úplaty I2, která pro rata odpovídá podílu CSK I1 na CSK, plus uhrazená 
Fixní úplata I2. 

6.16.2 Plnění I2 Brutto představuje část Plnění sníženou o součet hodnot již uhrazené Fixní 
úplaty I1 a Fixní úplaty I2, která pro rata odpovídá podílu CSK I2 na CSK, plus uhrazená 
Fixní úplata I1. 

6.17 Části Plnění I1 Brutto, které náleží vlastníkům Investičních Akcií I1 a Investičních Akcií C1, 
budou rozděleny (podle pravidel pro rozdělení hodnoty Fondového Kapitálu uvedených 
v čl. 7.7 – 7.10) následovně: 

6.17.1 V případě, že součet všech Plnění I1 Brutto je menší nebo roven hodnotě CSK I1, pak 

(i) Investorům držícím Investiční Akcie I1 pro rata Investičních Akcií I1 
náleží Plnění I1 Brutto; a  

(ii) Investorům držícím Investiční Akcie C1 pro rata Investičních Akcií C1 
náleží plnění v nulové výši. 

6.17.2 V případě, že součet všech Plnění I1 Brutto je větší než hodnota CSK I1 a zároveň 
menší nebo roven součtu hodnot CSK I1 a Hurdle I1, pak 

(i) Investorům držícím Investiční Akcie I1 pro rata Investičních Akcií I1 
náleží Plnění I1 Brutto; a  

(ii) Investorům držícím Investiční Akcie C1 pro rata Investičních Akcií C1 
náleží plnění v nulové výši. 

6.17.3 V případě, že součet všech Plnění I1 Brutto je větší než součet hodnot CSK I1 a Hurdle 
I1 a zároveň menší než součet hodnot CSK I1, Hurdle I1 a Maximální Catch-up C1, pak 

(i) Investorům držícím Investiční Akcie I1 pro rata Investičních Akcií I1 
náleží součet CSK I1 a Hurdle I1; a 

(ii) Investorům držícím Investiční Akcie C1 pro rata Investičních Akcií C1 
náleží rozdíl mezi Plnění I1 Brutto, CSK I1 a Hurdle I1. 
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6.17.4 V případě, že součet všech Plnění I1 Brutto je větší než součet hodnot CSK I1, Hurdle 
I1 a Maximální Catch-up C1, pak 

(i) Investorům držícím Investiční Akcie I1 pro rata Investičních Akcií I1 
náleží součet hodnot CSK I1 a 80 % z rozdílu Plnění I1 Brutto a CSK I1; 
a 

(ii) Investorům držícím Investiční Akcie C1 pro rata Investičních Akcií C1 
náleží 20 % z rozdílu Plnění I1 Brutto a CSK I1. 

6.18 Části Plnění I2 Brutto, které náleží vlastníkům Investičních Akcií I2 a Investičních Akcií C2, 
budou rozděleny (podle pravidel pro rozdělení Net Asset Value uvedených v čl. 7.7 – 7.10) 
následovně: 

6.18.1 V případě, že součet všech vyplacených Plnění I2 Brutto je menší nebo roven hodnotě 
CSK I2, pak: 

(i) Investorům držícím Investiční Akcie I2 pro rata Investičních Akcií I2 
náleží Plnění I2 Brutto; a 

(ii) Investorům držícím Investiční Akcie C2 pro rata Investičních Akcií C2 
náleží plnění v nulové výši. 

6.18.2 V případě, že součet všech Plnění I2 Brutto je větší než hodnota CSK I2 a zároveň 
menší nebo roven součtu hodnot CSK I2 a Hurdle I2, pak: 

(i) Investorům držícím Investiční Akcie I2 pro rata Investičních Akcií I2 
náleží Plnění I2 Brutto; a 

(ii) Investorům držícím Investiční Akcie C2 pro rata Investičních Akcií C2 
náleží plnění v nulové výši. 

6.18.3 V případě, že součet všech Plnění I2 Brutto je větší než součet hodnot CSK I2 a Hurdle 
I2 a zároveň menší než součet hodnot CSK I2, Hurdle I2 a Maximální Catch-up C2, pak:  

(i) Investorům držícím Investiční Akcie I2 pro rata Investičních Akcií I2 
náleží součet CSK I2 a Hurdle I2; a 

(ii) Investorům držícím Investiční Akcie C2 pro rata Investičních Akcií C2 
náleží rozdíl mezi Plnění I2 Brutto, CSK I2 a Hurdle I2. 

6.18.4 V případě, že součet všech Plnění I2 Brutto je větší než součet hodnot CSK I2, Hurdle 
I2 a Maximální Catch-up C2, pak: 

(i) Investorům držícím Investiční Akcie I2 pro rata Investičních Akcií I2 
náleží součet hodnot CSK I2 a 75% z rozdílu Plnění I2 Brutto a CSK I2; 
a 
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(ii) Investorům držícím Investiční Akcie C2 pro rata Investičních Akcií C2 
náleží 25 % z rozdílu Plnění I2 Brutto a CSK I2. 

6.19 Investoři vlastnící Investiční Akcie C obdrží Plnění C1 a Plnění C2, na které získají nárok teprve 
poté, co Investiční Fond odkoupí všechny Investiční Akcie I.  

Vypořádání v naturáliích (in specie) 

6.20 Podfond ET III není oprávněn provádět před likvidací Podfondu ET III vypořádání v naturáliích. 
Pokud během likvidace Podfondu ET III Statutární Ředitel předvídá rozdělování v naturáliích, 
Investoři mají právo takové vypořádání buď akceptovat, nebo odmítnout anebo takový 
majetek rozdělovaný v naturáliích nechat s ohledem na jeho realizaci spravovat Podfondem 
ET III nebo třetí stranou. Pokud se navíc vypořádání v naturáliích provádí formou cenných 
papírů, jež jsou již kotovány na burze, hodnota těchto cenných papírů bude odpovídat 
váženému průměru kotované ceny v momentě uzavírky těchto cenných papírů za pět 
pracovních dnů před uvedeným vypořádáním (nebo pokud je lhůta od data kotace kratší) 
a pět pracovních dnů následujících po uvedeném vypořádání. 

Opakovaně upisovatelné výplaty (Recallable distributions) 

6.21 Od každého Investora osobně lze požadovat, aby Podfondu ET III vrátil jakoukoliv částku, jež 
mu byla vyplacena, ne však částku větší než která odpovídá 30 % z veškerých Plnění 
vyplacených tomuto Investorovi, za účelem pokrytí (i) jakéhokoliv nároku ze záruky, 
zastoupení, garance nebo odškodnění ve vztahu k Divestici, pokud je takový nárok vznesen 
během dvou let od data Divestice nebo (ii) jakéhokoliv nároku na odškodnění Odškodněné 
Osoby vzneseného až do data druhého výročí zahájení likvidace Podfondu ET III. Jakákoliv 
takto vrácená částka bude považována za částku, která nebyla nikdy vyplacena. 
Z administrativních důvodů je nutné, aby bylo v oznámení o výplatě při vyplácení jasně 
uvedeno, zda je u daných vyplácených částek možné danou výplatu vyžádat zpět (recall). 

 

7. Údaje o cenných papírech vydávaných Podfondem ET III 
Investiční Akcie 

7.1 Investiční Akcie jsou kusové akcie na jméno, bez jmenovité hodnoty, které představují stejné 
podíly na Fondovém Kapitálu Třídy.  

7.2 S Investiční Akcií je spojeno právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet 
Podfondu ET III. Investiční Akcie odkoupením zanikají. Další informace o vydávání 
a odkupování Investičních Akcií jsou uvedeny v části II. tohoto Dodatku. 

7.3 S vlastnictvím Investičních Akcií není spojeno hlasovací právo na Valné Hromadě s výjimkou 
případů uvedených v čl. 1.6 a 1.7 tohoto Dodatku. 

7.4 Aktuální hodnota Investiční Akcie příslušné Třídy se určuje jako podíl hodnoty Fondového 
Kapitálu Třídy a počtu vydaných Investičních Akcií v rámci této Třídy se zaokrouhlením 
minimálně na čtyři desetinná místa.  
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7.5 Investiční Fond je povinen vést evidenci Investičních Akcií v samostatné evidenci na účtech 
vlastníků nebo na účtech zákazníků. Samostatná evidence vedená Investičním Fondem 
a navazující evidence jsou vedeny v souladu s § 93 zákona 256/2004 Sb., Zákon o podnikání 
na kapitálovém trhu, a vyhláškou č. 58/2006 Sb. o způsobu vedení samostatné evidence 
investičních nástrojů. 

7.6 Podfond ET III vydává Investiční Akcie Třídy I1, Investiční Akcie Třídy I2, Investiční Akcie Třídy 
C1 a Investiční Akcie Třídy C2. Třídy se od sebe liší podílem na Plnění, případně výší 
a strukturou poplatků. Není-li ve Statutu uvedeno jinak, je s akcionáři každé Třídy zacházeno 
stejně a vztahují se na ně ve Statutu uvedená pravidla nerozdílně. 

7.7 Hodnota Fondového kapitálu (dále „NAV (F)”), upravená o součet hodnot Fixní úplaty I1 a 
Fixní úplaty I2, se rozděluje pro rata CSK takto: 

7.7.1 NAV(F1) představuje část NAV(F) sníženou o součet hodnot již uhrazené Fixní 
úplaty I1 a Fixní úplaty I2, která pro rata odpovídá podílu CSK I1 na CSK, plus 
uhrazená Fixní úplata I2. 

7.7.2 NAV(F2) představuje část NAV(F) sníženou o součet hodnot již uhrazené Fixní 
úplaty I1 a Fixní úplaty I2, která pro rata odpovídá podílu CSK I2 na CSK, plus 
uhrazená Fixní úplata I1. 

7.8 Hodnota Fondového kapitálu Třídy C1 (dále „NAV(C1)“) a Hodnota Fondového kapitálu Třídy I1 
(dále „NAV(I1)“) se určí na základě následujících ustanovení takto: 

7.8.1 v případě, že hodnota NAV(F1) je menší nebo rovna hodnotě CPK I1, pak 

(i) NAV(I1) se rovná NAV(F1); a 

(ii) NAV(C1) se rovná nule. 

7.8.2 v případě, že hodnota NAV(F1) je větší než hodnota CPK I1 a zároveň menší nebo 
rovna součtu hodnot CPK I1 a Neuhrazeného Hurdle I1, pak 

(i) NAV(I1) se rovná NAV(F1); a 

(ii) NAV(C1) se rovná nule. 

7.8.3 v případě, že hodnota NAV(F1) je větší než součet hodnot CPK I1 a Neuhrazeného 
Hurdle I1 a zároveň menší nebo rovna součtu hodnot CPK I1, Neuhrazeného Hurdle 
I1 a Neuhrazeného Catch-up C1, pak 

(i) NAV(I1) se rovná součtu (x) CPK I1; a (y) Neuhrazeného Hurdle I1; a 

(ii) NAV(C1) se rovná rozdílu mezi (x) NAV(F1) a (y) NAV(I1). 

7.8.4 v případě, že hodnota NAV(F1) je větší než součet hodnot CPK I1, Neuhrazeného 
Hurdle I1 a Neuhrazeného Catch-up C1, pak: 

(i) NAV(I1) se rovná: 

a. CSK I1; plus 
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b. 80% ze (součtu (x) NAV(F1) a (y) vyplacená Plnění I1C1 minus 
CSK I1); minus 

c. vyplacená Plnění I1. 

(ii) NAV(C1) se rovná rozdílu mezi (x) NAV(F1) a (y) NAV(I1). 

7.9 Hodnota Fondového kapitálu Třídy C2 (dále „NAV(C2)“) a Hodnota Fondového kapitálu Třídy I2 
(dále „NAV(I2)“) se určí na základě následujících ustanovení takto: 

7.9.1 v případě, že hodnota NAV(F2) je menší nebo rovna hodnotě CPK I2, pak 

(ii) NAV(I2) se rovná NAV(F2); a 

(iii) NAV(C2) se rovná nule. 

7.9.2 v případě, že hodnota NAV(F2) je větší než hodnota CPK I2 a zároveň menší nebo 
rovna součtu hodnot CPK I2 a Neuhrazeného Hurdle I2, pak 

(iii) NAV(I2) se rovná NAV(F2); a 

(iv) NAV(C2) se rovná nule. 

7.9.3 v případě, že hodnota NAV(F2) je větší než součet hodnot CPK I2 a Neuhrazeného 
Hurdle I2 a zároveň menší nebo rovna součtu hodnot CPK I2, Neuhrazeného Hurdle 
I2 a Neuhrazeného Catch-up C2, pak 

(iii) NAV(I2) se rovná součtu (x) CPK I2; a (y) Neuhrazeného Hurdle I2; a 

(iv) NAV(C2) se rovná rozdílu mezi (x) NAV(F2) a (y) NAV(I2). 

7.9.4 v případě, že hodnota NAV(F2) je větší než součet hodnot CPK I2, Neuhrazeného 
Hurdle I2 a Neuhrazeného Catch-up C2, pak: 

(i) NAV(I2) se rovná: 

a. CSK I2; plus 

b. 75% ze (součtu (x) NAV(F2) a (y) vyplacená Plnění I2C2 minus 
CSK I2); minus 

c. vyplacená Plnění I2. 

(ii) NAV(C2) se rovná rozdílu mezi (x) NAV(F2) a (y) NAV(I2). 

7.10 Ceny Investičních akcií P(I1), P(I2), P(C1) a P(C2) se vypočtou podle následujících vzorců při 
celkovém počtu Investičních Akcií I1 „V(I1)“, Investičních Akcií I2 „V(I2)“ Investičních Akcií C1 
„V(C1)“ a Investičních Akcií C2 „V(C2)“: 

P(I1)=NAV(I1)/V(I1) 

P(I2)=NAV(I2)/V(I2) 

P(C1)=NAV(C1)/V(C1) 

P(C2)=NAV(C2)/V(C2). 
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8. Poplatky a náklady 
Vstupní poplatek 

8.1 Vstupní Poplatek účtuje Investiční Fond Investorovi za nákup Investičních Akcií I. Výše 
Vstupního Poplatku, který je příjmem Investičního Fondu nebo Podfondu ET III, činí 
maximálně 10,00 % z hodnoty Kapitálového Závazku příslušného Investora. Pro vydání 
Investičních Akcií v rámci Prvního Upisovacího Období se uplatní Vstupní Poplatek ve výši 
maximálně 2,5 % z hodnoty Kapitálového Závazku příslušného Investora, tento Vstupní 
Poplatek je příjmem Investičního Fondu. Pro vydání Investičních Akcií I v rámci dalších 
upisovacích období se uplatní Vstupní Poplatek ve výši až 10,00 % z hodnoty Kapitálového 
Závazku příslušného Investora. Tento Vstupní Poplatek je z části příjmem Investičního Fondu 
(maximálně 2,5 % z hodnoty Kapitálového Závazku příslušného Investora) a ze zbývající části 
příjmem Podfondu ET III. Konkrétní výše Vstupního Poplatku účtovaného Fondem je uvedena 
v Investiční Smlouvě.  

8.2 Investiční Fond může Investorovi při odkoupení Investičních Akcií účtovat Výstupní Poplatek. 
Výše Výstupního Poplatku, který je příjmem Podfondu ET III, činí 95,00 % z hodnoty 
odkupovaných Investičních Akcií. Konkrétní výše Výstupního Poplatku účtovaného 
Investičním Fondem je uvedena v Investiční Smlouvě. 

Fixní Úplata 

8.3 Za správu Podfondu ET III náleží Investičnímu Fondu Fixní Úplata hrazená z majetku Podfondu 
ET III.  

8.4 Fixní Úplata I1 po dobu Investičního Období se stanoví jako 2 % p.a. Celkového Kapitálového 
Závazku I1 ke konci předcházejícího kalendářního roku a je hrazena vždy ročně dopředu 
(nejpozději do konce měsíce následujícího po konci kalendářního roku). První Fixní Úplata I1 
hrazená Podfondem ET III bude hrazená za rok 2017 na základě výše Celkového Kapitálového 
Závazku I1 k 31. 12. 2016. V případě změn Celkového Kapitálového Závazku I1, k nimž dojde 
během kalendářního roku v důsledku Kapitálového Závazku Nového Investora, bude Fixní 
Úplata I1 v roce přistoupení Nového Investora do Podfondu ET III stanovena jako 2 % p.a. 
Kapitálového Závazku Nového Investora (počet dní od data podpisu Investiční Smlouvy do 
konce kalendářního roku) a bude splatná ke dni uzavření Investiční Smlouvy Novým 
Investorem.   

8.5 Fixní Úplata I1 za obhospodařování Podfondu ET III po uplynutí Investičního Období se stanoví 
jako 1 % p.a. CSK I1 k poslednímu dni Investičního Období a je hrazena vždy ročně dopředu 
(nejpozději do konce měsíce následujícího po konci kalendářního roku). 

8.6 Fixní Úplata I1 za celou Dobu Existence Podfondu ET III (včetně prodloužení v souladu s čl. 1.3 
tohoto Dodatku) nesmí přesáhnout 16 % Celkového Kapitálového Závazku I1. Pokud by 
Investiční Fond čerpal Fixní Úplatu I1 ve výši přesahující uvedenou maximální částku, bude 
rozdíl co nejdříve vyplacen Investičním Fondem Podfondu ET III, nejpozději však v rámci 
likvidace Podfondu ET III. 
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8.7 Fixní Úplata I2 po dobu Investičního Období se stanoví jako 2,5 % p.a. Celkového Kapitálového 
Závazku I2 ke konci předcházejícího kalendářního roku a je hrazena vždy ročně dopředu. První 
Fixní Úplata I2 hrazená Podfondem ET III bude hrazená za rok 2017 na základě výše Celkového 
Kapitálového Závazku I2 k 31. 12. 2016. V případě změn Celkového Kapitálového Závazku I2, 
k nimž dojde během kalendářního roku v důsledku Kapitálového Závazku Nového Investora, 
bude Fixní Úplata I2 v roce přistoupení Nového Investora do Podfondu ET III stanovena jako 
2,5 % p.a. Kapitálového Závazku Nového Investora (počet dní od data podpisu Investiční 
Smlouvy do konce kalendářního roku) a bude splatná ke dni uzavření Investiční Smlouvy 
Novým Investorem. 

8.8 Fixní Úplata I2 za obhospodařování Podfondu ET III po uplynutí Investičního Období se stanoví 
jako 1,75 % p.a. CSK I2 k poslednímu dni Investičního Období a je hrazena vždy ročně dopředu 
(nejpozději do konce měsíce následujícího po konci kalendářního roku). 

8.9 V případě, že platby na Fixní Úplatu I1 a Fixní Úplatu I2 převyšují částky vypočtené podle 
článku 8 tohoto Dodatku, budou přeplatky na základě rozhodnutí Statutárního Ředitele 
vráceny do Podfondu ET III. 

8.10 Během období, kdy budou aktivity Podfondu ET III v důsledku jakékoli Události v Režimu 
Pozastavení, bude Fixní Úplata I1 a I2 vypočtena jako 1 % p.a. pořizovací ceny aktivního 
portfolia Podfondu ET III na konci předchozího čtvrtletí (v souladu s příslušnou čtvrtletní 
zprávou), přičemž tato pořizovací cena bude snížena o pořizovací cenu prodaných nebo 
částečně či úplně odepsaných investic Podfondu ET III a musí být vždy vyplácena ročně 
a předem. Rozdíl mezi Fixní Úplatou vypočtenou podle předchozích odstavců a Fixní Úplatou 
vypočtenou podle tohoto odstavce musí být vrácen do majetku Podfondu ET III nejpozději na 
konci měsíce následujícího po konci kalendářního roku, za který byla Fixní Úplata placena. 

Vyrovnání Fixní Úplaty 

8.11 Investiční Fond, členové Investičního Výboru ET III nebo jejich příslušné Přidružené 
Společnosti jsou povinni každé čtvrtletí podat Poradnímu Výboru ET III zprávu o poplatcích 
vztahujících se k investicím, Divesticím, držbě nebo monitoringu majetku nebo 
k příležitostem spoluinvestice včetně mimo jiné transakčních poplatků, poplatků za služby, 
poplatků za vypovězení a dalších poplatků, jež obdrží, tak, aby byla po vyrovnání jakýchkoli 
výdajů vzniklých Investičnímu Fondu, členům Investičního Výboru ET III nebo jakékoliv jejich 
Přidružené Společnosti ve vztahu k příslušnému Investičnímu Projektu, které mají být náležitě 
hrazeny Podfondem ET III, celková bilance těchto poplatků (bez jakéhokoliv DPH nebo jiné 
podobné příslušné daně) započtena jako aktivum proti Fixní Úplatě, a snižovala tak výši Fixní 
Úplaty nebo byla vrácena Podfondu ET III. 

Odměna depozitáře 

8.12 Za výkon depozitáře Investičního Fondu má depozitář nárok na odměnu hrazenou 
Podfondem ET III. Odměna depozitáře představuje maximálně 800 000,00 Kč ročně (včetně 
daně z přidané hodnoty). Specifická částka uvedená v předchozí větě se stanoví 
depozitářskou smlouvou. Odměna depozitáře Investičního Fondu je hrazena zpětně 
následující měsíc.  
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   Odměna investiční společnosti  

8.13 Investiční společnost, tedy QI Investiční společnost, a.s., se sídlem na adrese 110 05 
Rybná 682/14, Praha 1, IČO: 24837202, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném 
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 17126, částečně zodpovědná za správu 
Podfondu ET III, má právo na odměnu za svou činnost, která bude hrazena z majetku 
Podfondu ET III; jedná se o částku ve výši maximálně 750 00,00 Kč ročně. Konkrétní výše 
odměny bude stanovena ve smlouvě uzavřené s investiční společností. Platba musí být 
hrazena pololetně po uplynulém pololetí. Odměna nezahrnuje daň z přidané hodnoty. Pokud 
se správce nebo management stane plátcem daně, bude daň z přidané hodnoty přidána. 

Odměna za vedení účetnictví 

8.14 Třetí strana poskytující účetnictví a služby daňového poradenství má právo na odměnu 
hrazenou z majetku Podfondu ET III ve výši maximálně CZK 200 000,00 Kč ročně. Konkrétní 
výše odměny bude stanovena ve smlouvě uzavřené s firmou poskytující účetnictví. Platba je 
hrazena zpětně následující měsíc. 

Další náklady 

8.15 Následující náklady jsou rovněž hrazeny z majetku Podfondu ET III, za předpokladu, že takové 
náklady jsou opodstatněné, vznikly patřičným způsobem a jsou náležitě zdokumentovány: 

(a) náklady cizího kapitálu, 

(b) transakční náklady na uzavřené nebo neuzavřené Investice, včetně due 
diligence, cestovních nákladů a poplatků právním, technickým a jiným 
transakčním poradcům, akviziční náklady, 

(c) náklady na řízení / správu Investic, financování, hedging (za podmínky, že 
Podfond ET III nesmí provádět spekulativní hedgingové aktivity jakékoli 
povahy) a prodej Investic,  

(d) odměny za úschovu a správu investičních nástrojů, 

(e) odměny za vedení majetkových účtů investičních nástrojů, 

(f) úroky z úvěrů a půjček přijatých Podfondem ET III, 

(g) náklady na účetní a daňový audit, 

(h) soudní, správní a notářské poplatky,  

(i) daně, 

(j) náklady na daňové a právní poradenství, 

(k) pojištění (včetně nákladů na pojištění odpovědnosti za škodu), náklady na 
soudní výlohy 



 

47 
 

(l) náklady na ocenění a přecenění aktiv v majetku Podfondu ET III a na 
reportování akcionářům Podfondu ET III, 

(m) jakékoli další v písm. a) až l) výslovně neuvedené náklady, které Investiční 
Fond, Depozitář a investiční společnost jednající s odbornou péčí nutně 
a účelně vynaloží v souvislosti se založením a vznikem Fondu (zřizovací 
výdaje) nebo Podfondu ET II, obhospodařováním a administrací Podfondu ET 
III. 

8.16 Investiční Fond odpovídá za veškeré ostatní výdaje (včetně, mimo jiné, nákladů na pojistné, 
které vznikly v souvislosti s jiným pojištěním odpovědnosti za škodu při výkonu povolání než 
tím, které je uvedeno v čl. 8.15(k) tohoto Dodatku), veškeré režijní náklady nebo provozní 
náklady na Investiční Fond (včetně odměn a výdajů zaplacených zaměstnancům Investičního 
Fondu, nájemného a souvisejících služeb) a náklady na jakékoli externí poradce, které se 
Investiční Fond zavázal Podfondu ET III poskytnout.  

Zmařené transakční náklady  

8.17 Zmařené transakční náklady, tj. jakékoli poplatky nebo odměny jakéhokoli typu související 
s navrhovanou transakcí, která není dokončena, jsou hrazeny z majetku Podfondu ET III pouze 
tehdy, pokud Investiční Výbor ET III takovou navrhovanou transakci před vznikem těchto 
transakčních nákladů na ukončení písemně doporučil a pokud je výše uvedené řádně 
zdokumentováno.  

9. Převody 
Jakékoli převody Investičních Akcií třetím stranám mohou být prováděny pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Investičního Výboru ET III, jinak jsou neplatné; u zamýšlených 
převodů do Přidružených Společností nesmí být tento souhlas bezdůvodně odmítán nebo odkládán. 
Podrobné předpisy týkající se postupu pro převody Investičních Akcií jsou součástí Investičních Smluv. 

10. Rozhodné právo 
Tento Dodatek se řídí zákony České republiky. 
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ČÁST II. ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI DODATKU 
Informace o vydávání a odkupování Investičních Akcií Podfondu ENERN TECH III 

 

Určení hodnoty Investiční Akcie 

1.1 Aktuální hodnota Investiční Akcie se určuje jako podíl hodnoty Fondového Kapitálu Třídy 
a počtu vydaných Investičních Akcií příslušné Třídy se zaokrouhlením na čtyři desetinná místa.  

1.2 Aktuální hodnota Investiční Akcie se stanovuje ke dni ocenění, kterým je poslední kalendářní 
den každého kalendářního roku nebo jakýkoli jiný pracovní den, který určí Statutární Ředitel 
jako mimořádný obchodní den nebo tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem („Den Ocenění“).  

1.3 Investiční Fond je povinen ke konci účetního období a na žádost jakéhokoli Investora zaslat 
všem vlastníkům Investičních Akcií informaci o aktuální hodnotě Investiční Akcie. 

 
Vydávání Investičních Akcií 

1.4 Po podpisu Investiční Smlouvy a nejpozději 14 dnů před povinností uhradit částku na nákup 
Investičních Akcií na účet uvedený ve Výzvě k Úpisu zasílá Investiční Fond Investorovi Výzvu 
k Úpisu. Na základě instrukcí ve Výzvě k Úpisu je Investor povinen uhradit částku tzv. 
„identifikovanou platbou“ (kde variabilním symbolem je číslo smlouvy, specifickým 
symbolem je číselná část ISIN Podfondu ET III). Identifikovaná platba zároveň představuje 
Pokyn k Nákupu (Investor nepodává písemný pokyn). V Investiční Smlouvě uzavřené mezi 
Investorem a Investičním Fondem mohou být stanovena podrobnější pravidla pro určení 
termínů zaplacení částky, z níž bude Investorem hrazena částka na úhradu Investičních Akcií.  

1.5 Po připsání částky určené na úhradu Investičních Akcií na účet uvedený ve Výzvě k Úpisu a po 
stanovení aktuální hodnoty Investiční Akcie vydá Investiční Fond prostřednictvím 
Registrátora Investiční Akcie, a to nejpozději do 6 měsíců ode Dne Ocenění („Datum 
Vypořádání“). K Datu Vypořádání připíše Registrátor na účet Investora příslušný počet 
Investičních Akcií. 

1.6 Investiční Fond je povinen vydávat Investiční Akcii příslušné Třídy za částku, která se rovná 
aktuální hodnotě Investiční Akcie příslušné Třídy vyhlášené ke Dni Ocenění. Počet vydaných 
Investičních Akcií příslušné Třídy je určen jako podíl částky určené na úhradu Investičních 
Akcií poukázané Investorem na účet Fondu a aktuální hodnoty Investiční Akcie pro příslušnou 
Třídu, vyjádřený jako nejbližší nižší celé číslo. Investiční Akcie vydané v rámci Prvního 
Upisovacího Období budou vydány za částku 1 EUR za jednu Investiční Akcii, popř. za částku 
uvedenou ve Výzvě k Úpisu, a to do rozhodnutí Statutárního Ředitele o ukončení tohoto 
období, nejpozději však do tří měsíců ode dne Zahájení vydávání Investičních Akcií.  

1.7 Investiční Fond si za účelem udržení své a důvěryhodnosti vyhrazuje právo rozhodnout, které 
žádosti zájemců o nabytí Investičních Akcií akceptuje. Investiční Fond je oprávněn odmítnout 
provést Pokyn k Nákupu, resp. ukončit Smlouvu o Úpisu: 

(a) pokud má podezření, že by uzavřením Smlouvy o Úpisu nebo realizací Pokynu 
k Nákupu mohlo dojít k porušení jakýchkoli právních předpisů, legalizaci 
výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu; 

(b) pokud je návrh Smlouvy o Úpisu nebo Pokyn k Nákupu nepřesný, neúplný, 
neurčitý či nesrozumitelný nebo neobsahuje všechna prohlášení, nebo má-li 
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Investiční Fond za to, že i již poskytnutá prohlášení Investora nejsou ve všech 
ohledech přesná, úplná a platná; 

(c) pokud má důvodné pochybnosti o tom, zda Investor splňuje všechny 
požadavky kladené na Investora právními předpisy nebo Statutem; 

(d) pokud má pochybnosti o tom, zda byl Pokyn k Nákupu vydán Investorem či 
osobou oprávněnou za Investora jednat nebo byl vydán v rozporu se 
Statutem, Investiční Smlouvou, Smlouvou o Úpisu nebo Obchodními 
Podmínkami; 

(e) v dalších případech stanovených Investiční Smlouvou. 

 

1.8 Při zasílání Výzev k Úpisu musí Investiční Fond splnit následující podmínky: 

(a) Investiční Fond zasílá Výzvy k Úpisu Investorům pro rata jejich Kapitálového 
Závazku na Celkovém Kapitálovém Závazku; 

(b) aby byl Investiční Fond schopen dosáhnout stejné úrovně splaceného 
kapitálu na straně všech Investorů, musí v případě Kapitálových Závazků 
Nových Investorů (nebo dalších Kapitálových Závazků stávajících Investorů) 
provedených v rámci jakýchkoli dalších Closingů nejprve zaslat Výzvu k Úpisu 
Novým Investorům (nebo stávajícím Investorům v případě dalších 
Kapitálových Závazků), a to až do takové výše, aby došlo k dorovnání výše 
jejich splaceného kapitálu s výší Celkového Splaceného Kapitálu (vyjádřeno 
v procentech jako poměr k Celkovému Kapitálovému Závazku I); teprve poté 
Investiční Fond v případě potřeby zašle Investiční Fond Výzvy k Úpisu 
Investorům pro rata k výši jejich Kapitálového Závazku.  

Odkupování Investičních Akcií 

1.9 Odkupování Investičních Akcií z podnětu Investora 

Každý Investor má právo na zpětné odkoupení zvolené částky a počtu svých Investičních Akcií 
Investičním Fondem na účet Podfondu ET III, a to prostřednictvím formuláře Pokyn k Prodeji, 
který je k dispozici na internetové adrese enern-investments.com. (dále jen „Pokyn k Prodeji“). 
Lhůta pro podání Pokynu k Prodeji je stanovena v čl. 1.11 části II tohoto Dodatku. Investor je 
v tomto případě povinen podat avízo o Pokynu k Prodeji („Avízo“) ve lhůtě stanovené níže. 
Investor Avízo zasílá na standardizovaném formuláři, který je k dispozici na internetové adrese 
enern-investments.com. Avízo musí být Investorem zasláno na adresu Investičního Fondu. 
V případě, že Investor Avízo požadovaným způsobem Investičnímu Fondu ve stanovené lhůtě 
nezašle, má Investiční Fond právo Avízo jakož i Pokyn k Prodeji odmítnout.  

Lhůta pro podání Avíza musí činit alespoň 90 dnů před Dnem Ocenění, ke kterému Investor 
hodlá podat Pokyn k Prodeji. Investiční Fond prostřednictvím Registrátora odepíše příslušný 
počet Investičních Akcií zpravidla v poslední den kalendářního měsíce následujícího po Dni 
Ocenění, ke kterému byl Pokyn k Prodeji podán. Zpravidla do pěti dní ode Dne Vypořádání 
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provede Investiční Fond finanční vypořádání odkupu, nejpozději však do 6 měsíců ode Dne 
Ocenění, pokud nedojde k pozastavení odkupování. 

Investiční Fond je oprávněn účtovat Investorovi Výstupní Poplatek. Výše Výstupního Poplatku, 
který je příjmem Podfondu ET III, činí 95,00 % z hodnoty odkupovaných Investičních Akcií. 
Konkrétní výše Výstupního Poplatku účtovaného Fondem je uvedena v Investiční Smlouvě. 

1.10 Odkupování Investičních Akcií z podnětu Investičního Fondu 

K odkupu Investičních Akcií může vyzvat Investory také Investiční Fond, a to Výzvou k Prodeji. 
Důvodem pro podání Výzvy k Prodeji Investičním Fondem je možnost významné Divestice nebo 
možnost refinancování Podfondu ET III. Investor je na základě Výzvy k Prodeji povinen podat 
Pokyn k Prodeji. Při odkupu Investičních Akcií na základě Výzvy k Prodeji z podnětu Investičního 
Fondu se neúčtuje Výstupní Poplatek. 

1.11 Lhůty k podání Pokynu k Prodeji 

Pokyn k Prodeji lze podat Investičnímu Fondu nejpozději do 15. dne měsíce, jehož posledním 
dnem je Den Ocenění („Poslední Den pro Doručení Pokynu“). Je-li Posledním Dnem pro 
Doručení Pokynu den, který není pracovním dnem, je Posledním dnem pro doručení pokynu 
dle předchozí věty ten pracovní den, který jako první bezprostředně předchází 15. dni toho 
měsíce. Pokyn k Prodeji Investičních Akcií podaný kdykoliv ve lhůtě od nejblíže předcházejícího 
Posledního dne pro Doručení Pokynu do doby uvedené v předchozí větě se považuje za 
podanou v den Posledního Dne pro Doručení Pokynu. O změně lhůty uvedené v tomto článku 
může rozhodnout Statutární Ředitel. 

1.12 Investiční Akcie je Investičním Fondem odkupována za aktuální hodnotu Investiční Akcie 
příslušné Třídy vyhlášenou ke Dni Ocenění, ke kterému Investiční Fond obdržel Pokyn 
k Prodeji.  

1.13 V případě, že by po odkoupení Investičních Akcií mělo dojít k poklesu objemu Investičních 
Akcií všech podfondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných a administrovaných 
Investičním Fondem, které investor vlastní, pod hranici 125 000 EUR (resp. platný zákonný 
požadavek) nebo ekvivalentní částku v jiné měně, je Investor povinen podat Pokyn k Prodeji 
v celém jím drženém objemu nebo se s Investičním Fondem dohodnout na jiném řešení tak, 
aby byl schopen splnit zákonný požadavek na minimální investici do fondů kvalifikovaných 
investorů obhospodařovaných a administrovaných jedním správcem a Investičním Fondem. 

1.14 V případě Pokynu k Prodeji specifikovaného v peněžním vyjádření je Investorovi z jeho 
Majetkového Účtu odepsán odpovídající nejbližší vyšší počet Investičních Akcií příslušné 
Třídy, vypočtený jako podíl částky požadované v Pokynu k Prodeji a aktuální hodnoty 
Investiční Akcie příslušné Třídy matematicky zaokrouhlený na celé číslo. V případě Pokynu 
k Prodeji specifikujícímu celý počet kusů Investičních Akcií je Investorovi z jeho Majetkového 
Účtu odepsán požadovaný celý počet Investičních Akcií 

1.15 V případě, že by dle Pokynu k Prodeji mělo dojít k odkupu vyššího počtu Investičních Akcií, 
než je jejich zůstatek na Majetkovém Účtu Investora, dojde k odkupu všech Investičních Akcií 
na příslušném Majetkovém Účtu. 

1.16 Částka za odkoupené Investiční Akcie musí být převedena bezhotovostním bankovním 
převodem v souladu s Investiční Smlouvou. V Investiční Smlouvě mohou být stanovena 
podrobnější pravidla pro určení termínů a způsobu vyplacení částky za odkupované Investiční 
Akcie. 
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Společná pravidla pro vydávání a odkupování Investičních Akcií 

1.17 Jakékoli případné zaokrouhlovací rozdíly vzniklé z vydávání i odkupování Investičních Akcií 
všech podfondů jsou výnosy, resp. náklady příslušného podfondu. 

1.18 Investiční Fond může pozastavit vydávání nebo odkupování Investičních Akcií příslušného 
podfondu až na maximální možnou dobu stanovenou českým regulátorem, pokud je to 
nezbytné z důvodu ochrany zákonem chráněných práv nebo zájmů akcionářů.  

1.19 O pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních Akcií rozhoduje Statutární Ředitel 
Fondu, který je povinen o svém rozhodnutí vypracovat zápis. V zápisu se uvede datum 
a přesný čas rozhodnutí o pozastavení, důvody pozastavení, identifikace podfondu, kterého 
se pozastavení týká, a doba, na kterou se vydávání nebo odkupování Investičních Akcií 
pozastavuje. Investiční Fond neprodleně doručí zápis o pozastavení vydávání nebo 
odkupování Investičních Akcií příslušného podfondu České národní bance a současně 
uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup datum a přesný čas rozhodnutí 
o pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních Akcií, identifikaci příslušného 
podfondu, důvody pozastavení a dobu, na kterou se vydávání nebo odkupování Investičních 
Akcií pozastavuje. Jestliže pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních Akcií ohrožuje 
zájmy akcionářů, Česká národní banka toto rozhodnutí zruší. Investiční Fond neprodleně 
uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o tom, že Česká národní banka 
zrušila pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních Akcií, a tuto informaci také bez 
zbytečného odkladu poskytne akcionářům příslušného podfondu. Investiční Fond po 
obnovení vydávání a odkupování Investičních Akcií vydá nebo odkoupí Investiční Akcie, jejichž 
vydávání a odkupování bylo pozastaveno, za aktuální hodnotu stanovenou ke dni obnovení 
vydávání a odkupování Investičních Akcií. Akcionáři nemají právo na úrok z prodlení za dobu 
pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních Akcií, ledaže je Investiční Fond ke dni 
pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních Akcií již v prodlení s vyplacením částky 
za odkoupení nebo jestliže Česká národní banka zrušila rozhodnutí o pozastavení vydávání 
nebo odkupování Investičních Akcií. V takovém případě Investiční Fond uhradí úrok z prodlení 
ze svého majetku. 

1.20 Investiční Akcie jsou vydávány a odkupovány v sídle Registrátora.  
1.21 Lhůty uvedené v části II. Dodatku mohou být ve směru příznivějším pro Investory 

v ojedinělých případech upraveny písemným rozhodnutím Statutárního Ředitele, pokud není 
stanoveno jinak. Veškeré další povinnosti Investičního Fondu tímto nesmějí být dotčeny.  

Důsledky neplnění povinnosti uhradit Kapitálový Závazek (upisovat Investiční Akcie) 

1.22 Pokud je Investor v prodlení s úhradou Kapitálového Závazku nebo jeho části, Statutární 
Ředitel je povinen Investora požádat o jeho úhradu v dodatečné lhůtě alespoň 15 pracovních 
dní. 

1.23 Žádný Investor v prodlení s úhradou Kapitálového Závazku nebo jeho části nesmí v době 
prodlení s úhradou Kapitálového Závazku nebo jeho části vykonávat svá hlasovací práva. 

1.24 Každý Investor v prodlení s úhradou Kapitálového Závazku nebo jeho části je povinen zaplatit 
Podfondu ET III úroky z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení 
stanovené příslušnými právními předpisy, které se mohou čas od času měnit (v současné 
době je to Nařízení české vlády č. 351/2013 Sb.).  

1.25 Úhradou Kapitálového Závazku (nebo jeho části) získá Podfond ET III fondy, které byly 
Investorem přislíbeny a které jsou nezbytné pro existenci a provádění investiční strategie 
Podfondu ET III. V důsledku toho Podfond ET III požaduje, aby byl Kapitálový Závazek (nebo 
jeho část) uhrazen řádně a včas, a Investor je proto v případě prodlení s úhradou Kapitálového 
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Závazku (nebo jeho části) po uplynutí dodatečné lhůty (dle článku 1.22 této Části II) povinen 
bez ohledu na výše uvedené uhradit Podfondu ET III smluvní pokutu ve výši 25 % p.a. z dlužné 
částky, což nebude mít vliv na žádné nároky na náhradu škody. Smluvní pokuta bude 
vyměřena bez zřetele na zavinění a Investiční Fond je dále oprávněn ukončit Investiční 
Smlouvu s okamžitou platností po doručení výpovědi Investorovi. V případě takového 
ukončení ztratí platnost pouze povinnosti stanovené v čl. II, III, IV, 7.1 a 7.2 Investiční Smlouvy 
a všechna ostatní ustanovení Investiční Smlouvy zůstanou platná a účinná včetně působnosti 
Obchodních Podmínek tak, jak jsou definovány v tomto Dodatku. Každý z výše uvedených 
nároků je platný současně s ostatními, a proto má Investiční Fond v případě vzniku nároku na 
smluvní pokutu zároveň i právo ukončit Investiční Smlouvu. 
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Příloha 1  

Vesting Investičních akcií C 

 

Rok  1: 12 % Investičních Akcií C bude považováno za vestované 

Rok 2: dalších 12 % Investičních Akcií C bude považováno za vestované 

Rok 3: dalších 12 % Investičních Akcií C bude považováno za vestované 

Rok 4: dalších 12 % Investičních Akcií C bude považováno za vestované 

Rok 5: dalších 12 % Investičních Akcií C bude považováno za vestované 

Rok 6: dalších 8 % Investičních Akcií C bude považováno za vestované 

Rok 7: dalších 8 % Investičních Akcií C bude považováno za vestované 

Rok 8: dalších 8 % Investičních Akcií C bude považováno za vestované 

Rok 9: dalších 8 % Investičních Akcií C bude považováno za vestované 

Rok 10: dalších 8 % Investičních Akcií C bude považováno za vestované 
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Vymezení pojmů 

Pojmy mají v tomto Dodatku význam definovaný ve Statutu, není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak: 

„Akcionář A“ Vlastník zakladatelských akcií Fondu. 

„Avízo“ Předchozí výzva, kterou je Investor povinen odeslat před podáním 
Pokynu k prodeji za podmínek uvedených v Dodatku a Investiční 
Smlouvě. 

„Běžný Souhlas“ Souhlas – udělený pouze v souladu se Stanovami – Investorů 
vlastnících Investiční Akcie I, které úhrnně přesahují 50 % 
Celkového Kapitálového Závazku I. Pro vyloučení pochybností, (i) 
Investoři v Prodlení a (ii) vlastníci Investičních Akcií I, kteří zároveň 
vlastní Investiční Akcie C (s výjimkou všech případů po Převodu 
Bez Udání Důvodu) v každém případě, nesmějí hlasovat a ani oni 
ani jejich Kapitálové Závazky nesmějí být započítány při výpočtu 
hlasování nebo dosažení většiny, a to vždy podle čl. 1.9 a 1.10 
tohoto Dodatku. 

„Celkový Kapitálový 
Závazek A“ 

Součet všech Kapitálových Závazků všech Akcionářů A, nebo osob 
schválených Akcionáři A. Akcionáři A nebo osoby schválené 
Akcionáři A se budou účastnit Celkového Kapitálového Závazku I 
částkou alespoň 4 miliony EUR. 

„Celkový Kapitálový 
Závazek I“ 

Součet všech Kapitálových Závazků ode všech Investorů 
vlastnících Investiční Akcie I. 

„Celkový Kapitálový 
Závazek I1“ 

Součet všech Kapitálových Závazků ode všech Investorů 
vlastnících Investiční Akcie I1. 

„Celkový Kapitálový 
Závazek I2“ 

Součet všech Kapitálových Závazků ode všech Investorů 
vlastnících Investiční Akcie I2. 

„Celkový Proinvestovaný 
Kapitál I1“ nebo „CPK I1“ 

Celkový Splacený Kapitál I1 mínus Celkový Vrácený Kapitál I1. 

„Celkový Proinvestovaný 
Kapitál I2“ nebo „CPK I2“ 

Celkový Splacený Kapitál I2 mínus Celkový Vrácený Kapitál I2. 

„Celkový Splacený Kapitál 
I1“ nebo „CSK I1“ 

Součet emisních hodnot všech vydaných Investičních Akcií I1. 

„Celkový Splacený Kapitál 
I2“ nebo „CSK I2“ 

Součet emisních hodnot všech vydaných Investičních Akcií I2. 

„Celkový Splacený Kapitál“ 
nebo „CSK“ 

Součet hodnot CSK I1 a CSK I2. 

„Celkový Vrácený Kapitál 
I1“ 

Součet všech vyplacených Plnění vlastníkům Investičních Akcií I1 
až do výše hodnoty CSK I1. 

„Celkový Vrácený Kapitál 
I2“ 

Součet všech vyplacených Plnění vlastníkům Investičních Akcií I2 
až do výše hodnoty CSK I2. 

„Closing“ Okamžik, kdy (i) jeden nebo více Nových investorů přijme 
Kapitálový Závazek uzavřením Investiční Smlouvy, anebo (ii) jeden 
nebo více stávajících Investorů zvýší svůj Kapitálový Závazek 
uzavřením dodatku k Investiční Smlouvě. 

„České Účetní Standardy“ České účetní standardy v souladu s českým právem a českými 
všeobecně uznávanými účetními principy (české GAAP), především 
(i) zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, (ii) vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky které jsou podnikateli 
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, (iii) Českými účetními standardy pro podnikatele 
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vydanými v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, ve Finančním zpravodaji č. 1/2003, ve 
znění pozdějších předpisů, (iv) jakýmikoli opatřeními Ministerstva 
financí České republiky vydanými na základě zákona č. 563/1991 
Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, týkajícími se 
účetních záležitostí, (v) dalšími českými zákony vztahujícími se na 
účetní záležitosti. 

„Další Raná Fáze“ Fáze vývoje podniku, kdy byla dokončena fáze vývoje výrobku a je 
třeba další financování k zahájení komerční výroby anebo prodeje. 

„Datum Prvního Closingu“ 1. července 2020, tj. první den Prvního Upisovacího Období. 

„Den Ocenění“ Den určený v souladu s ustanoveními části II tohoto Dodatku, ke 
kterému je stanoveno ocenění Investičních Akcií. 

„Divestice“ Prodej, splacení, likvidace a přeměna investic, ať už zcela nebo 
zčásti, Podfondu ET IV v souladu s ustanoveními tohoto Dodatku. 

„Dodatek“ Tento dodatek č. 2 Statutu – Podfond ENERN TECH IV. 

„Eligible Final Targets” SME, které (i) se neobchodují na burze nebo jiném regulovaném 
trhu a (ii) mají sídlo nebo vyvíjejí činnost v jednom nebo více 
Státech CEDACH. 

„Excluded Final Recipient“ Portfoliová Společnost, která: 
(a) provádí (A) výzkumnou a inovační činnost, která je 

považována za nelegální v souladu s příslušnou legislativou 
země sídla Podfondu ET IV nebo (B) vyloučené činnosti 
podle čl. 19 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 
1291/2013, tj.: 

(i) výzkumnou činnost zaměřenou na klonování lidí za 
účelem reprodukce; 

(ii) výzkumnou činnost s cílem měnit genetické 
vybavení lidských bytostí, díky které by tyto změny 
mohly být dědičné (s výjimkou výzkumu týkajícího 
se léčby rakoviny gonád); 

(iii) výzkumnou činnost s cílem vytvářet lidská embrya 
pouze za účelem výzkumu nebo za účelem získání 
kmenových buněk včetně prostřednictvím přenosu 
jader somatických buněk (SCNT); 

(b) je v Zakázané Situaci;  
(c) má sídlo nebo udržuje obchodní vztahy se subjekty se 

sídlem v Nespolupracující Jurisdikci; 
(d) jedná se o Sankcionovanou osobu. 

„Fáze (Pre-) Seed“ Fáze vývoje podniku, který potřebuje financovat výzkum, posoudit a 
vyvinout prvotní koncept před tím, než dosáhne Fáze Start-upu. 
Tato fáze zahrnuje pilotní výrobu v malém měřítku, ukázku anebo 
vývoj související podnikové aplikace testovaných a validovaných 
výrobků/technologií (zahrnuje výrobky/technologie se zralostí 
Úrovně připravenosti technologie mezi TRL 7 a TRL 8 nebo 
ekvivalentní Úroveň připravenosti inovací mezi IRL 3 a IRL 4). 

„Fáze Proof of Concept“ Fáze vývoje podniku, která předchází jeho legálnímu ustavení, kdy 
se provádí posouzení proveditelnosti konceptu, proveditelnosti 
přenosu výsledků vývoje a výzkumu do inovativních aplikací, 
validace, zda může být určitý výrobek/technologie/proces použitý k 
obchodním účelům, včetně prostřednictvím licence a prodeje práv 
duševního vlastnictví. To zahrnuje prozkoumání technické 
proveditelnosti, ekonomické proveditelnosti výsledků výzkumu, 
činnost za účelem získání důkazů, např. klinické studie fáze III/IV, 
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výroba prototypů a inkubace. 

„Sankce“ znamenají jakákoliv omezující opatření přijatá Evropskou unií podle 
článku 215 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

„Sankcionovaná 
osoba/Sankcionované 
osoby“ 

znamená jakoukoli osobu, která se stane určeným cílem Sankcí 
nebo se jinak stane předmětem Sankcí (zejména v důsledku toho, 
že je (i) zcela nebo většinově vlastněná nebo jinak ovládaná přímo 
nebo nepřímo jakoukoli osobou nebo subjektem, který je určeným 
cílem Sankcí, nebo je (ii) zřízená podle zákonů jakéhokoli státu, 
nebo je občanem či rezidentem jakéhokoli státu, na který jsou 
uvaleny všeobecné či celostátní Sankce). Pro účely této definice 
zahrnuje pojem „osoba“ jakoukoli osobu, společnost poskytující 
odborné služby, společnost, obchodní korporaci, vládu, stát nebo 
státní agenturu nebo jakékoli sdružení, skupinu, organizaci 
(zejména teroristickou organizaci), fond správy cizího majetku nebo 
společnost typu partnership (bez ohledu na to, zda má samostatnou 
právní subjektivitu či nikoliv) nebo dvě či více z výše uvedených 
osob, nebo jakýkoliv jiný subjekt či orgán jakéhokoli druhu. 

„Fáze Start-upu“ Fáze vývoje podniku, která může být v procesu založení nebo 
fungování podniku po krátkou dobu, ale který ještě nemá komerčně 
stálý produkt a potřebuje další financování vývoje produktu a 
prvotního marketingu. 

„Fixní Úplata I1” Fixní platba dále definovaná v čl. 8.4, 8.5 a 8.6 tohoto Dodatku. 

„Fixní Úplata I2“ Fixní platba dále definovaná v čl. 8.7,8.8 a 8.9 tohoto Dodatku. 

„Fixní Úplata“ Fixní Úplata I1 a Fixní Úplata I2. 

„Fondový Kapitál Třídy“ 
nebo „Net Asset Value 
Třídy“ 

Hodnota majetku, který je součástí jmění příslušné Třídy Podfondu 
ET IV (dále také jen „Majetek Třídy“), snížená o hodnotu dluhů, 
které jsou součástí jejího jmění (dále také jen „Dluhy Třídy“). 

„Fondový Kapitál“ nebo 
„Net Asset Value“ nebo 
„NAV(F)“ 

Hodnota majetku, který je součástí jmění Podfondu ET IV (dále také 
jen „Majetek Podfondu ET IV“), snížená o hodnotu dluhů, které 
jsou součástí jeho jmění (dále také jen „Dluhy Podfondu ET IV“). 

„Horizont 2020“ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013, kterým 
se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace 
(2014-2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES. 

„Hurdle I1“ Minimální zhodnocení ve výši 6 % ročně na Celkovém 
Proinvestovaném Kapitálu I1 (počítáno složeným úročením na 
základě časově váženého průměrného zůstatku CPK I1). 

„Hurdle I2“ Minimální zhodnocení ve výši 6 % ročně na Celkovém 
Proinvestovaném Kapitálu I2 (počítáno složeným úročením na 
základě časově váženého průměrného zůstatku CPK I2). 

„IFE Eligible Recipients“ je Portfoliová Společnost, která splňuje následující podmínky: 
(a) není Excluded Final Recipient; 
(b) má sídlo nebo vyvíjí činnost v Účastnické Zemi v době první 
investice; a 
(c) je v době první investice v Rané fázi. 

„Invest Europe“ Asociace dále definovaná v čl. 6 tohoto Dodatku. 

„Investiční Akcie C“ Investiční Akcie C1 a Investiční Akcie C2. 

„Investiční Akcie C1“ Investiční Akcie vydávané pouze Akcionářům A nebo osobám 
schváleným Akcionáři A, které představují právo na podíl na zisku 
Podfondu ET IV formou Plnění C1. 

„Investiční Akcie C2“ Investiční Akcie vydávané pouze Akcionářům A nebo osobám 
schváleným Akcionáři A, které představují právo na podíl na zisku 
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Podfondu ET IV formou Plnění C2. 

„Investiční Akcie I” Investiční Akcie I1 a Investiční Akcie I2. 

„Investiční Akcie I1“ Investiční Akcie, se kterými je svázáno právo na Plnění, které je 
definováno v čl. 6.17 tohoto Dodatku. Investiční Akcie I1 jsou 
vydávané pouze Klíčovým Investorům. 

„Investiční Akcie I2“  Investiční Akcie, se kterými je svázáno právo na Plnění, které je 
definováno v čl. 6.18 tohoto Dodatku. Investiční Akcie I2 jsou 
vydávané investorům, kteří nejsou Klíčovými Investory. 

„Investiční Akcie“ Investiční Akcie jsou kusové akcie na jméno, které představují 
stejné podíly na Fondovém kapitálu Podfondu ET IV, ke kterému 
jsou vydány. Investičními Akciemi se rozumí Investiční Akcie I a 
Investiční Akcie C. 

„Fond“ ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním 
kapitálem, a.s. (zkráceně ENERN Investments SICAV). 

„Investiční Holdingová 
Společnost“ 

Obchodní korporace, sdružení, partnerství nebo jiná entita či osoba 
bez ohledu na místo sídla, nebo trvalého bydliště založená za 
účelem držení investic v Portfoliových Společnostech, provádění 
investičních, upisovacích, překlenovacích anebo syndikovaných 
transakcí. 

„Investiční Období“ Období definované v čl. 2.59 tohoto Dodatku. 

„Investiční Projekt“ Projekt definovaný v čl. 2.4 tohoto Dodatku. 

„Investiční Smlouva“ Rámcová smlouva o úpisu Investičních Akcií, kterou se zavazuje 
fyzická nebo právnická osoba Fondu poskytnout Kapitálový 
Závazek. 

„Investiční Výbor ET IV” Orgán společnosti pro záležitosti týkající se řízení Podfondu ET IV. 

„Investor v Prodlení“ Jakýkoli Investor, který nezašle Podfondu ET IV částku 
požadovanou ve Výzvě k Úpisu ve lhůtě stanovené v předmětné 
Výzvě k Úpisu. Pro vyloučení pochybností bez ohledu na konkrétní 
ustanovení v tomto Dodatku týkajících se Investora v prodlení platí 
ustanovení čl. 1.22-1.25 části II tohoto Dodatku. 

„Investor“ Fyzická nebo právnická osoba, která s Fondem uzavřela Investiční 
Smlouvu. 

„Irregularity“ Má význam stanovený v čl. 1.2 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 
2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů 
Evropských společenství (Úřední věstník L 312, 23.12.1995, str.2), 
nesrovnalostí se rozumí jakékoli porušení právního předpisu 
Evropské unie vyplývající z jednání nebo opomenutí Podfondu ET 
IV anebo Portfoliové společnosti, v důsledku kterého je nebo by 
mohl být poškozen souhrnný rozpočet Evropské unie nebo rozpočty 
spravované Evropskou unií, a to buď snížením nebo ztrátou příjmů 
z vlastníc zdrojů vybíraných přímo ve prospěch Evropské unie, 
nebo formou neoprávněného výdaje. 

„Kapitálový Závazek“ Suma prostředků, kterou se Investor zavázal poskytnout za účelem 
nákupu Investičních Akcií. Konkrétní částka je upravena v Investiční 
smlouvě mezi Investorem a Fondem. 

„Klíčový Investor“ Investor, který se sám nebo prostřednictvím Přidružené Osoby 
zavázal poskytnout Kapitálový Závazek alespoň 7 milionů EUR. 

„Klíčový Výkonný Manažer“ Osoba, která je členem Investičního Výboru ET IV a která je 
výslovně jmenována Klíčovým Výkonným Manažerem v souladu s 
čl. 2.21. 

„Křížové Investice“ Investice definované v čl. 2.63 tohoto Dodatku. 
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„Majetkový Účet“ Účet, na který se Investorovi připisují Investiční Akcie. 

„Majitel Fondu“ ENERN Capital a.s., IČ 05337186, se sídlem Türkova 2319/5b, 
Chodov, 149 00 Praha 4. 
Majitel Fondu je 100% vlastníkem zakladatelských akcií Fondu. 

„Maximální Catch-up C1“ Nárok na dorovnání pro vlastníky Investičních akcií C1. Představuje 
25 % z Hurdle I1. 

„Maximální Catch-up C2“ Nárok na dorovnání pro vlastníky Investičních akcií C2. Představuje 
33,3  % z Hurdle I2. 

„ENERN Sprout“ Stávající fond fondů, zřízený a fungující pod názvem Enern Sprout 
II s.r.o. a Enern Sprout III s.r.o. 

„Nástupnický Fond“ Jakýkoli investiční fond založený Klíčovými Výkonnými Manažery 
nebo jakoukoli jejich příslušnou Přidruženou Osobou po Datu 
Prvního Closingu, jehož investiční strategie a geografické pokrytí 
jsou v podstatné míře podobné Podfondu ET IV. Pro vyloučení 
jakýchkoli pochybností za Nástupnický Fond se nepovažuje jakákoli 
entita ENERN Sprout vzniklá po Datu Prvního Closingu. 

„Nespolupracující 
Jurisdikce“ 

Jakákoli jurisdikce, kterou Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD) a její Globální fórum pro transparentnost a 
výměnu informací pro daňové účely klasifikuje jako „nedodržující 
předpisy“ (non-compliant). 

„Neuhrazený Catch-up C1“ Maximální Catch-up C1, snížený o již vyplacená Plnění Investorům 
vlastnícím Investiční Akcie C1. Neuhrazený Maximální Catch-up C1 
nemůže být menší než nula. 

„Neuhrazený Catch-up C2“ Maximální Catch-up C2, snížený o již vyplacená Plnění Investorům 
vlastnícím Investiční Akcie C2. Neuhrazený Maximální Catch-up C2 
nemůže být menší než nula. 

„Neuhrazený Hurdle I1“ Hurdle I1 vypočtený k danému dni, snížený o rozdíl již vyplacených 
Plnění I1 a CSK I1 v případě, že součet již vyplacených Plnění I1 je 
vyšší než CSK I1. Neuhrazený Hurdle I1 nemůže být menší než 
nula. 

„Neuhrazený Hurdle I2“ Hurdle I2 vypočtený k danému dni, snížený o rozdíl již vyplacených 
Plnění I2 a CSK I2 v případě, že součet již vyplacených Plnění I2 je 
vyšší než CSK I2. Neuhrazený Hurdle I2 nemůže být menší než 
nula. 

„Nový Investor“ Investor, který provedl Kapitálový Závazek uzavřením Investiční 
Smlouvy po ukončení Prvního Upisovacího Období. 

„Období Režimu 
Pozastavení“ 

Období, během kterého může Podfond ET IV fungovat v Režimu 
Pozastavení. 

„Období“ Období dále definované v čl. 1.3 tohoto Dodatku. 

„Odškodněné Osoby“ Osoby dále definované v čl. 2.58 tohoto Dodatku. 

„Plnění C1“ Veškeré prostředky (včetně případné srážkové daně nebo jiné 
srážky na straně Investora, vlastníka Investičních Akcií C1) 
vyplacené a k výplatě z Podfondu ET IV vlastníkům Investičních 
Akcií C1. Plnění C1 zahrnuje dividendy, odkup Investičních Akcií 
C1 a případně veškeré jiné úhrady poskytnuté Investorům z 
Podfondu ET IV. 

„Plnění C2“ Veškeré prostředky (včetně případné srážkové daně nebo jiné 
srážky na straně Investora, vlastníka Investičních Akcií C2) 
vyplacené a k výplatě z Podfondu ET IV vlastníkům Investičních 
Akcií C2. Plnění C2 zahrnuje dividendy, odkup Investičních Akcií 
C2 a případně veškeré jiné úhrady poskytnuté Investorům z 
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Podfondu ET IV. 

„Plnění I1 Brutto“ Je část Plnění, která je dále definována v čl. 6.16.1 tohoto Dodatku. 

„Plnění I1“ Veškeré prostředky (včetně případné srážkové daně nebo jiné 
srážky na straně Investora, vlastníka Investičních Akcií I1) 
vyplacené a k výplatě z Podfondu ET IV vlastníkům Investičních 
Akcií I1. Plnění I1 zahrnuje dividendy, odkup Investičních Akcií I1a 
případně veškeré jiné úhrady poskytnuté Investorům z Podfondu 
ET IV. 

„Plnění I1C1“ Součet hodnot Plnění I1 a Plnění C1. 

„Plnění I2 Brutto“ Je část Plnění, která je dále definována v čl. 6.16.2 tohoto Dodatku. 

„Plnění I2“ Veškeré prostředky (včetně případné srážkové daně nebo jiné 
srážky na straně Investora, vlastníka Investičních Akcií I2) 
vyplacené a k výplatě z Podfondu ET IV vlastníkům Investičních 
Akcií I2. Plnění I2 zahrnuje dividendy, odkup Investičních Akcií I2 a 
případně veškeré jiné úhrady poskytnuté Investorům z Podfondu 
ET IV. 

„Plnění I2C2“ Součet hodnot Plnění I2 a Plnění C2. 

„Plnění“ Veškeré prostředky (včetně případné srážkové daně nebo jiné 
srážky na straně všech vlastníků všech Tříd Investičních Akcií) 
vyplacené a k výplatě z Podfondu ET IV všem vlastníkům všech 
Tříd Investičních Akcií. Plnění zahrnuje dividendy, odkup 
Investičních Akcií a případně veškeré jiné úhrady poskytnuté 
Investorům z Podfondu ET IV. 

„Podfond ET III“ ENERN TECH III podfond. 

„Podfond ET IV“ ENERN TECH IV podfond. 

„Pokyn k Nákupu“ Pokyn k nákupu Investičních Akcií, na jehož základě vydá Fond 
Investiční Akcie. 

„Pokyn k Prodeji“ Pokyn Investora určený Fondu ke koupi Investičních Akcií 
v souladu s Výzvou k prodeji. 

„Poradní Výbor ET IV” Zvláštní poradní a kontrolní orgán složený ze zástupců Klíčových 
Investorů, kteří mají nejvyšší Kapitálový Závazek. 

„Portfoliová Společnost“ Obchodní korporace, sdružení, nebo partnerství nebo jiná entita 
nebo osoba bez ohledu na sídlo, nebo trvalé bydliště, ve které 
Podfond ET IV drží investice, s výjimkou Investiční Holdingové 
Společnosti. 

„Pre-Seed Fond“ Investiční fond založený v jakékoli formě, ve kterém Podfond ET IV 
drží investice a který splňuje následující podmínky: 
(a) neinvestuje do Excluded Final Recipient; 
(b) má sídlo nebo vyvíjí činnost v Účastnické Zemi v době první 

investice; a 
(c) v době první investice investuje primárně do obchodních 

korporací, sdružení, partnerství nebo jiných entit nebo osob, 
které mají sídlo nebo vyvíjejí činnost v Účastnické Zemi a jsou 
ve Fázi Proof of Concept nebo ve Fázi (Pre-) Seed. 

„Scout Investice“ Počáteční Investice do Portfoliové Společnosti, která splňuje 
všechny dále uvedené podmínky: 

(a) byla získána obchodním andělem (business angel) najatým 
společností Podfondu ET IV. 

(b) jedná se o investici ve  fázi Proof of Concept nebo (Pre-) 
Seed. 
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(c) nejedná se o následnou investici 
(d) maximální výše investice činí 50 000 EUR. 

„První Upisovací Období“ Období od 1. července 2020 do 30. září 2020. 

„Předchozí Fond“ Dále uvedené investiční fondy založené některým z Klíčových 
Výkonných Manažerů nebo jakoukoli jejich příslušnou Přidruženou 
Osobou před Datem Prvního Closingu, jejichž investiční strategie a 
geografické pokrytí jsou v podstatné míře podobné Podfondu ET IV: 
Podfond ET I, Podfond ET II a Podfond ET III. Pro vyloučení 
jakýchkoli pochybností se Předchozím Fondem rozumí i jakýkoli 
spoluinvestiční vehikl řízený některým z Klíčových Výkonných 
Manažerů nebo jakoukoli jejich příslušnou Přidruženou osobou, 
která spoluinvestovala společně minimálně s jedním z tří výše 
uvedených fondů. Předchozím Fondem není jakákoli entita ENERN 
Sprout vzniklá před Datem Prvního Closingu. 

„Převod“ Formální proces převodu (jakýmikoli legálními prostředky) podfondu 
do jiného fondu spravovaného jiným subjektem než Fondem, podle 
Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. 

„Přidružená Osoba“ (a) v případě obchodní korporace: (i) mateřská společnost nebo 
dceřiná společnost, nebo dceřiná společnost mateřské 
společnosti; nebo (ii) jakákoli jiná obchodní korporace, ve 
které má taková osoba přímý nebo nepřímý podíl na 
hlasovacích právech, který představuje alespoň 50%; nebo (iii) 
jakýkoli člen statutárního orgánu, nebo pokud je obchodní 
korporací družstvo, jakýkoli člen; 

(b) v případě obdoby komanditní společnosti: (i) komplementář 
této osoby; nebo (ii) v případě, že je komplementářem osoby 
obchodní společnost, jakákoli osoba, která je Přidruženou 
Osobou komplementáře ve smyslu odst. a) výše; 

(c) v případě fyzické nebo právnické osoby, nebo jiného sdružení: 
(i) jakákoli obchodní korporace, ve které má taková osoba 
přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, který 
představuje alespoň 50%; nebo (ii) v případě fyzické osoby, 
manžel/manželka, partner/partnerka z registrovaného 
partnerství, druh/družka a rodinný příslušník příbuzný v prvním 
nebo druhém stupni, nebo (iii) v případě jiného sdružení 
jakýkoli člen tohoto sdružení. 

„Raná fáze“ Raná fáze vývoje podniku, která zahrnuje Fázi Proof of Concept, 
Fázi (Pre-) Seed a Fázi Start-upu a Další Ranou Fázi. 

„Registrátor“ Třetí osoba, kterou Fond pověřil výkonem některých činností v 
souvislosti s vydáváním/odkupováním Investičních Akcií. 

„Režim Pozastavení“ Režim, ve kterém jsou všechny nové investice, následné investice a 
Divestice, u kterých nebyly před Událostí učiněny žádné právně 
závazné písemné závazky, pozastaveny, pokud na základě 
Speciálního Souhlasu nemohou následné investice a Divestice 
pokračovat nebo nedojde k dohodě, že Podfond ET IV může 
pokračovat se zbývajícími Klíčovými Výkonnými Manažery. 

„Skupina Enern“ všechny entity přímo nebo nepřímo založené nebo vytvořené 
dvěma a více zakládajícími partnery Majitele Fondu a / nebo 
Majitelem Fondu. Zakládajícími partnery jsou Petr Šmída, Pavel 
Mucha, Radovan Nesrsta a Tomáš Čupr. 
Pro vyloučení pochybností se platí, že pro účely tohoto Dodatku je 
Skupina Enern pojem obsahově širší než podnikatelské seskupení 
ve smyslu Obchodního zákoníku. 

„Small Mid-Cap “ Jakýkoli subjekt, který zaměstnává méně než 500 zaměstnanců (na 
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plný úvazek) a není podnikem SME. 

„SME“ Jakýkoli subjekt, který splňuje kritéria pro mikro, malé a střední 
podniky podle kritérií stanovených v Doporučení Evropské komise 
ze dne 6. května 2003 (2003/361/EC), ve znění pozdějších 
předpisů. 

„SMEW Equity Product 
Target Recipient“ 

Portfoliová Společnost, která splňuje následující podmínky: 
(a) SME nebo Small Mid-Cap; 
(b) se sídlem nebo obchodní činností v EU; a 
(c) není Excluded Final Recipient. 

„Smlouva o Úpisu” Konkrétní smlouva o úpisu, která vzniká mezi Investorem a Fondem 
akceptací Pokynu k Nákupu ze strany Fondu. 

„Speciální Souhlas“ Souhlas – udělený pouze v souladu se Stanovami – Investorů 
vlastnících Investiční Akcie I, které úhrnně představují 75 % nebo 
více Celkového Kapitálového Závazku I. Pro vyloučení pochybností, 
(i) Investoři v Prodlení a (ii) vlastníci Investičních Akcií I, kteří 
zároveň vlastní Investiční Akcie C (s výjimkou všech případů po 
Převodu Bez Udání Důvodu) v každém případě, nesmějí hlasovat a 
ani oni ani jejich Kapitálové Závazky nesmějí být započítány při 
výpočtu hlasování nebo dosažení většiny, a to vždy podle čl. 1.9 a 
1.10 tohoto Dodatku. 

„Stanovy“ Stanovy Fondu. 

„Statut“ Statut Fondu (včetně Dodatků), zveřejněný v aktuálním znění na 
www.enern.eu 

„Statutární Ředitel“ Statutární ředitel Fondu. 

„Státy CEDACH “ Rakouská republika, Česká republika, Maďarsko, Slovenská 
republika, Slovinská republika, Polsko, Rumunsko, Bulharsko a 
Německo. 

„Třída“ Skupina Investičních Akcií, s nimiž jsou spojena stejná zvláštní 
práva nebo které mají specifické vlastnosti. Mezi jednotlivými 
Třídami se některá práva spojená s Investiční Akcií mohou lišit 
způsobem, který upravuje Statut. 

„Účastnická Země“ Jakýkoli členský stát Evropské unie, jakákoli země, která je členem 
Evropského hospodářského prostoru (EHP) (s výjimkou 
Lichtenštejnska) a jakákoli jiná země účastnící se nástroje InnovFin 
Equity, jak je uvedeno níže: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_ma
nual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf. 

„Událost Převodu 
Podfondu ET IV“ 

Okamžik, kdy nabyde účinnosti rozhodnutí o převodu Podfondu ET 
IV podle čl. 2.32 nebo 2.36 tohoto Dodatku. 

„Událost Změny Klíčového 
Výkonného Manažera“ 

Okamžik, kdy:  
(i) u všech Klíčových Výkonných Manažerů kromě Pavla Muchy 

(který se pro účely určení, zda v tomto odst. (i) došlo 
k Události Změny Klíčového Výkonného Manažera, vylučuje) 
platí, že: 

a. v pracovním nebo jiném smluvním poměru s 
Fondem je pouze jeden Klíčový Výkonný Manažer 
(kromě Pavla Muchy),  

b. pouze jeden Klíčový Výkonný Manažer (kromě 
Pavla Muchy) věnuje podstatným způsobem 
všechen svůj čas a úsilí Podfondu ET IV, 
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jakémukoli Předchozímu Fondu nebo jakémukoli 
Nástupnickému Fondu, nebo 

(ii)  Pavel Mucha přestane věnovat Podfondu ET IV nebo 
jakémukoli Předchozímu Fondu nebo jakémukoli 
Nástupnickému Fondu alespoň 80 % svého času a úsilí. 

„Událost Změny Ovládající 
Osoby“ 

Okamžik, kdy v souladu s čl. 2.40 a 2.41 informuje Statutární 
Ředitel posledního Investora a Poradní Výbor ET IV o Změně 
Ovládající Osoby. 

„Událost“ Událost Změny Ovládající Osoby anebo Událost Změny Klíčového 
Výkonného Manažera anebo Událost Převodu Podfondu ET IV.  

„Valná Hromada“ Valná hromada Fondu. 

„Vstupní Poplatek” Vstupní poplatek za nákup Investičních Akcií dle čl. 8 tohoto 
Dodatku. 

„Výstupní Poplatek“ Výstupní poplatek účtuje Podfond ET IV Investorovi, vlastníkovi 
Investičních Akcií, za odkoupení Investičních akcií v případech 
stanovených tímto Dodatkem a Investiční smlouvou. 

„Výzva k Prodeji” Výzva adresovaná Fondem Investorovi, ve které jsou stanoveny 
podmínky podání Pokynu k prodeji. 

„Výzva k Úpisu“ Písemná výzva k úpisu Investičních Akcií, kterou zašle Fond 
Investorovi v souladu s ustanovením Investiční Smlouvy a tohoto 
Dodatku. 

„Zahájení Upisování 
Investičních Akcií“ 

Písemná výzva k úpisu Investičních Akcií, kterou zašle Fond 
Investorovi v souladu s ustanoveními Investiční smlouvy a tohoto 
Dodatku. 

„Zakázaná Situace“ V souvislosti s Podfondem ET IV nebo jiným potenciálním 
subjektem pro investování Podfondu ET IV je třeba: 
(a) ocitnout se v některé z následujících situací: 

(i) být v konkurzu nebo v úpadku, v likvidaci, ve správě 
likvidátora nebo v nucené správě, a z tohoto důvodu uzavřít 
vyrovnání se svými věřiteli, přerušit či pozastavit obchodní 
činnost (či se ocitnout v analogickém režimu), uzavřít dohodu 
s věřiteli a mít tuto dohodu schválenou příslušným soudem, 
pokud tak vyžadují platné předpisy, nebo být v podobné 
situaci vzniklé z podobného řízení na základě národní 
legislativy nebo nařízení; 

(ii) být předmětem rozhodnutí o vyloučení uvedeném v databázi 
systému včasného zjišťování a vyloučení zřízené podle 
Nařízení Komise 1302/2008 ze dne 17. prosince 2008, 
kterou zřizuje a provozuje Evropská komise,  

(iii) dopustit se uvedení v omyl při dodávání informací 
vyžadovaných pro výběr v rámci nástroje EFSI nebo tyto 
informace nedodat; a 

(b) během posledních pěti (5) let se ocitnout v některé z 
následujících situací: 

(i) uzavřít dohodu s věřiteli z důvodu konkurzu nebo likvidace 
nebo být ve správě likvidátora nebo v nucené správě; 

(ii) být pravomocně odsouzen rozsudkem nebo správním 
rozhodnutím za porušení svých závazků ve vztahu k úhradě 
daní nebo příspěvků na sociální pojištění v souladu 
s platnými zákony a v případě, že uvedené závazky 
zůstanou neuhrazené, pokud nebyla pro jejich úhradu 
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sjednána závazná dohoda, 

(iii) být osobou pravomocně odsouzenou (nebo mít osobu mající 
plnou moc k zastoupení, rozhodování nebo kontrole nad 
touto osobou, která byla pravomocně odsouzena) za trestný 
čin týkající se porušení profesního jednání; 

(iv) být osobou pravomocně odsouzenou (nebo mít osobu mající 
plnou moc k zastoupení, rozhodování nebo kontrole nad 
touto osobou, která byla pravomocně odsouzena) 
rozsudkem nebo správním rozhodnutím za závažné 
porušení svých pracovních povinností, a to v případech, kdy 
uvedené jednání představuje neoprávněný úmysl nebo 
hrubou nedbalost, což by mělo vliv na schopnost plnit 
závazky vyplývající z tohoto Dodatku, jakéhokoli Side Letteru 
nebo jiných právních dokumentů vztahujících se k Fondu 
(včetně Side Letters), a v případech, kdy bylo způsobeno 
jedním z následujících důvodů: 

i.  podvodně nebo z nedbalosti 
uvedené nesprávné informace, 
které se vyžadují za účelem 
ověření nepřítomnosti důvodů pro 
vyloučení nebo splnění výběrových 
kritérií nebo při plnění smlouvy 
nebo dohody, 

ii.  uzavření dohod s jinými osobami, 
jejichž cílem je narušení 
hospodářské soutěže, 

iii.  pokusy o nekalé ovlivňování 
rozhodovacích procesů zadavatele 
v rámci výběrového řízení1 (jak je 
tento pojem vymezen v článku 2 
Finančního nařízení2),  

iv.  pokusy o získání důvěrných 
informací, na jejichž základě 
případně získají nepřiměřené 
výhody v příslušném výběrovém 
řízení (jak je tento pojem vymezen 
v článku 2 Finančního nařízení), 

v.  je osobou pravomocně 
odsouzenou (nebo má osobu 

 
1 „Výběrové řízení" znamená zadávací řízení, řízení o poskytnutí grantu, soutěž o ceny nebo postup pro výběr 
expertů nebo subjektů plnících rozpočet podle ust. písm. c) prvního odstavce Článku 62 odst. 1) Finančního 
nařízení. 
2 Znamená Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým 
se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, 
(EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (OJ L 193, 30. 7. 2018, str. 
1), v platném znění. 
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mající plnou moc k zastoupení, 
rozhodování nebo kontrole nad 
touto osobou, která byla 
pravomocně odsouzena) 
rozsudkem za: 

a. podvod, 

b. korupci, 

c.  účast ve zločinecké 
organizaci, 

d. legalizace výnosů z trestné 
činnosti nebo financování 
terorismu, 

e.  trestné činy v oblasti 
terorismu nebo trestné činy 
související s teroristickou 
činností nebo navádění, 
napomáhání,  
splupachatelství nebo 
pokus o páchání těchto 
trestných činů, 

f.  dětská práce a další formy 
pašování lidí, nebo 

g.  jakákoliv jiná nelegální 
činnost, pokud tato 
nelegální činnost škodí 
finančním zájmům 
Evropské unie, 

s výjimkou toho, že situace uvedené v bodech (b) (ii) a (iii) nebudou 
považovány za Zakázané Situace, pokud lze dokázat, že byla 
přijata nápravná opatření, která prokazují naši spolehlivost 
navzdory existenci důvodu pro vyloučení, nebo v případě, že je 
nevyhnutelně nutné zajistit kontinuitu poskytování služeb, na 
vymezenou dobu a do doby, než budou přijata nápravná opatření, 
nebo v případě, že vyloučení by bylo vzhledem k daným 
okolnostem nepřiměřené. 

„Zásady Ocenění“ Zásady dále definované v čl. 6 tohoto Dodatku. 

„Změna Ovládající Osoby“ Situace, kdy členové Investičního Výboru ET IV spolu s jakýmikoli 
osobami v zaměstnaneckém nebo jiném stálém smluvním poměru 
ve Fondu nebo se svými přidruženými společnostmi, spolu nebo 
samostatně, přestanou být skutečnými vlastníky (přímo či nepřímo) 
nebo přestanou ovládat 90% nebo vyšší podíl akcií Fondu nebo 
akcií vydaných Majitelem Fondu druhu určeného k Podfondu ET IV, 
které mají mít ekonomická či hlasovací práva k Podfondu ET IV. 
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ČÁST I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI DODATKU 
1. Základní údaje o Podfondu ET IV 

1.1 Název podfondu je ENERN TECH IV podfond. Pro tento podfond je možné používat zkrácené 
označení Podfond ET IV. 

1.2 Podfond ET IV byl zapsán do seznamu podfondů České národní banky dne 29. června 2020 a 
vznikne dnem Zahájení upisování Investičních Akcií, tedy 1. července 2020. 

1.3 Tento Podfond ET IV byl založen na dobu určitou sedmi let od Data Prvního Closingu. Po 
uplynutí této lhůty mohou Akcionáři A rozhodnout o prodloužení této lhůty až na celkem tři roční 
období jdoucí za sebou za účelem zajištění řádné realizace investic. Nad rámec tohoto 
prodloužení mohou Investoři rozhodnout Speciálním Souhlasem o dalším prodloužení existence 
Podfondu ET IV až o další dvě roční období jdoucí po sobě (konečné období Podfondu ET IV 
může být prodlouženo v souladu s tímto čl. 1.3 tohoto Dodatku, jinak též „Období“). 

1.4 Fond má v úmyslu získat Celkový Kapitálový Závazek I do Podfondu ET IV ve výši až 
90 milionů EUR. Částka 90 milionů EUR představuje celkový investiční strop Podfondu ET IV a 
nesmí být překročena. 

1.5 Podfond ET IV vydává čtyři Třídy investičních Akcií. Investiční Akcie jednotlivých tříd mají 
přiděleno identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných 
papírů (ISIN), a to: 

(a) Třída I1 – Investiční Akcie I1 - CZ0008045150 a 

(b) Třída I2 – Investiční Akcie I2 - CZ0008045168 a 

(c) Třída C1 – Investiční Akcie C1 - CZ0008045176 a 

(d) Třída C2 – Investiční Akcie C2 - CZ0008045143. 

1.6 Běžný Souhlas vlastníků Investičních Akcií I se vyžaduje pro schválení následujících záležitostí 
na Valné Hromadě („Vyhrazené Záležitosti 1“): 

(a) Zrušení Podfondu ET IV s likvidací před uplynutím Období na návrh Statutárního 
Ředitele; 

(b) Převod S Udáním Důvodu podle čl. 2.36 tohoto Dodatku včetně podmínek dokumentace, 
na základě které se Převod S Udáním Důvodu uskuteční; 

(c) Volba Klíčových Výkonných Manažerů v souladu s čl. 2.21 tohoto Dodatku, volba nového 
Klíčového Výkonného Manažera, který nahradí předchozího v jakémkoli případě Události 
Změny Klíčového Výkonného Manažera podle čl. 2.30 tohoto Dodatku; 

(d) Udělení souhlasu s pokračováním Investičního Období v jakémkoli případě Události v 
souladu s čl. 2.30 tohoto Dodatku a rozhodnutí o ukončení Investičního Období v souladu 
s čl. 2.40 (b) tohoto Dodatku;  

(e) jakékoli jiné záležitosti, které Statutární Ředitel zařadí na program jednání Valné 
Hromady a o kterých mají hlasovat vlastníci Investičních Akcií I. 

1.7 Speciální Souhlas vlastníků Investičních Akcií I se vyžaduje pro schválení následujících 
záležitostí na Valné Hromadě („Vyhrazené Záležitosti 2“): 

(a) jakákoli změna pravidel pro rozdělování a výplaty: 

(i) Fondového Kapitálu mezi vlastníky Investičních Akcií I1, I2, C1 a C2, jak je uvedeno v 
čl. 7.7, 7.8 a 7.9 tohoto Dodatku; a 

(ii) všech hodnot Plnění mezi vlastníky Investičních Akcií I1, I2, C1 a C2, jak je uvedeno v 
čl. 6.17 a 6.18 tohoto Dodatku; 

právo hlasovat v případech uvedených v odst. (i) a (ii) mají pouze vlastníci konkrétní 
Třídy Investičních Akcií I1 nebo I2, která je předmětem změny, a toto právo mají pouze v 
případě, že taková změna je spojena se snížením Plnění, které bude u této Třídy 
Investičních Akcií vyplaceno; 

(b) Převod Bez Udání Důvodu v souladu s čl. 2.32 tohoto Dodatku včetně podmínek a 
dokumentace převodu, na základě které bude Převod Bez Udání Důvodu proveden, s 
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další podmínkou, že (i) veškerá práva vlastníků Investičních Akcií C se nemohou změnit 
bez specifického souhlasu každého vlastníka, (ii) po Převodu Bez Udání Důvodů 
přestanou platit veškerá omezení související s Investičními Akciemi I, které mohou být ve 
vlastnictví také vlastníků Investičních akcií C, včetně jakékoli výjimky nebo omezení 
práva hlasovat o takových Investičních Akciích I; 

(c) Udělení souhlasu s jakoukoli změnou Stanov, Statutu nebo Dodatku, včetně v případě 
Převodu, která má dopad na práva Investorů udělená ve Vyhrazených Záležitostech, 
pokud taková změna, která má negativní dopad na práva konkrétního Investora, 
nevyžaduje výslovný souhlas takového Investora;  

(d) Udělení souhlasu s ukončením Režimu Pozastavení v případě jakékoli Události v souladu 
s čl. 2.30, 2.39 a 2.40 tohoto Dodatku;  

(e) Jakýkoli návrh Statutárního Ředitele na prodloužení existence Podfondu ET IV na období 
přesahující deset let;  

(f) Jakékoli navýšení poplatků a nákladů Podfondu ET IV uvedených v čl. 8 tohoto Dodatku, 
ve Stanovách nebo v Investiční Smlouvě a jakýchkoli jiných poplatků neuvedených v 
těchto dokumentech;  

(g) Udělení souhlasu se změnou sídla nebo místa činnosti Fondu v souladu s čl. 2.1; a 

(h) Udělení souhlasu s jakoukoli změnou následujících článků tohoto Dodatku: 1.6, 1.7, 2, 3, 
6, 7 a 8. 

(Vyhrazené Záležitosti 1 a Vyhrazené Záležitosti 2 společně dále „Vyhrazené Záležitosti“) 
1.8 Vlastníci Investičních Akcií I jsou oprávněni hlasovat v záležitostech uvedených v čl. 1.6 a 1.7 

tohoto Dodatku výše, s výjimkou těch případů, kdy jde o změny: 

(a) přímo vyvolané změnou právní úpravy; 

(b) v důsledku pravomocného rozhodnutí České národní banky nebo změny výkladu právní 
úpravy Českou národní bankou; nebo 

(c) v důsledku jasné nutnosti opravit úřední chybu, nejasnost nebo nekonzistentnost ve 
Statutu nebo ve Stanovách Fondu. 

1.9 Vlastníci Investičních Akcií C nemají právo hlasovat na Valné Hromadě, s výjimkou případu, kdy 
je vlastník Investičních Akcií bez hlasovacího práva oprávněn hlasovat na Valné Hromadě ve 
smyslu § 162 odst. 2 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. 

1.10 Vlastník Investičních Akcií I, který je zároveň vlastníkem Investičních Akcií C, není oprávněn 
hlasovat na Valné Hromadě podle čl. 1.6 a 1.7 tohoto Dodatku, s výjimkou rozhodnutí podle čl. 
1.7(c) a 1.7(g) tohoto Dodatku. Vlastník Investičních Akcií I, který je Investorem v Prodlení, není 
oprávněn hlasovat na Valné Hromadě v žádném případě. Hlasy vlastníků Investičních Akcií I, 
kteří jsou Investory v Prodlení, a tedy nejsou oprávněni hlasovat na Valné Hromadě, se 
nebudou započítávat do počtu hlasů získaných k udělení souhlasu. 

1.11 Jakýkoli Investor nebo zástupce Investora, který má potenciální nebo skutečný střet zájmů s 
ohledem na otázku, o které se hlasuje na Valné Hromadě (nebo v příslušném případě na jiném 
setkání Investorů), bude z hlasování o takové otázce vyloučen, pokud není vyloučení v rozporu 
s příslušnými zákony.  

1.12 Základní měnou Podfondu ET IV je euro (EUR) („Základní Měna“). 

1.13 Veškeré existující side letters a další ujednání, bez ohledu na jejich formu nebo povahu, mezi 
Investory a: (i) Fondem; (ii) Investičním Výborem ET IV; (iii) Statutárním Ředitelem; (iv) 
Poradním Výborem ET IV; nebo (v) jakoukoli Přidruženou Osobou („Side Letters“) je třeba 
zveřejnit ostatním Investorům bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní od podpisu 
Investiční Smlouvy. Side Letters uzavřené po podpisu Investiční Smlouvy je třeba zveřejnit 
ostatním Investorům bez zbytečného odkladu po jejich uzavření.  

1.14 Jakýkoli Klíčový Investor může Fondu písemně do 45 dní od zveřejnění podmínek každého 
Side Letteru oznámit, že si přeje využít některé podmínky a Fond zajistí, aby Klíčový Investor 
získal přínosy z těchto podmínek, pokud takové podmínky nejsou nutné k vypořádání daňových, 
regulatorních a jiných zákonných požadavků, které se týkají výlučně adresáta příslušného Side 
Letteru. 
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1.15 Fond může zakládat paralelní fondy pouze za účelem konkrétních daňových a regulatorních 
požadavků určitých Investorů a za podmínky, že takové paralelní fondy budou mít společnou 
strukturu obhospodařování a budou investovat a divestovat přesně paralelně za stejných 
podmínek a budou mít společné hlasovací postupy. Pro vyloučení pochybností paralelní fondy v 
tomto čl. 1.15 tohoto Dodatky jsou jakékoli podfondy s investiční strategií, která má 
srovnatelnou investiční strategii Podfondu ET IV, jak je stanovena v tomto Dodatku. Pro 
vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že se toto omezení nevztáhne na Předchozí Fond a 
Nástupnický Fond za podmínek uvedených v tomto Dodatku. 

1.16 Jakýkoli odkaz na vydání nebo odkup Investičních akcií Fondem v tomto Dodatku znamená 
vydání nebo odkup Fondem na účet Podfondu ET IV. 

 

2. Investiční strategie 

2.1 Fond zahrnuje do Podfondu ET IV pouze majetek a dluhy, které představují část majetku a 
dluhů Fondu plynoucí z té části investiční činnosti, která je určená pro Podfond ET IV. Fond 
získává majetek upisováním Investičních Akcií a jejich zhodnocováním. Podfond ET IV může 
nakládat s majetkem Podfondu ET IV jen na základě investiční strategie uvedené v tomto 
článku a v souladu s dalšími pravidly uvedenými v tomto Dodatku. 

2.2 Fond musí být v každém okamžiku během Investičního období společností se sídlem v České 
republice a s obchodní činností vyvíjenou na území Evropské unie. Jakákoli změna sídla nebo 
místa obchodní činnosti Fondu vyžaduje Speciální Souhlas podle čl. 1.7(g) tohoto Dodatku. 
Fond nebude působit jako fond fondů a nebude investovat do dalších investičních fondů nebo 
jiných entit, jejichž předmětem činnosti je kolektivní investování, s výjimkou Pre-Seed Fondů, 
Scout Investic a – na základě souhlasu ET IV Poradního výboru – s výjimkou entit Enern Sprout 
nebo jeho portfoliové společnosti. 

Investiční strategie 

2.3 Cílem Podfondu ET IV je dlouhodobě zhodnocovat prostředky vlastníků Investičních Akcií 
investicemi do Portfoliových Společností se zaměřením na oblasti pokryté oblastmi společenské 
výzvy a vedoucí postavení v průmyslu strategie Horizont 2020 (např. life sciences, čistá 
energie, IT nebo technologie), nebo se jinak zaměřujících na technologické, netechnologické, 
organizační nebo sociální inovace prostřednictvím investic mimo jiné do podniků, které se 
věnují činnosti zahrnující design, vytváření, obnovu a rozšíření nabídky produktů a služeb a 
jejich souvisejících trhů a nebo tvorbě nových způsobů designu, výroby, dodávek a distribuce 
anebo zavádění změn v řízení, organizaci práce a pracovních podmínkách a také 
dovednostech pracovní síly. Investice Podfondu ET IV budou zahrnovat především Portfoliové 
Společnosti s růstovým profilem |s dominantním zaměřením na internetové podnikání, jako jsou 
tržiště, tzv. „SaaS enabled marketplaces“ a tzv. „SaaS business models“ v B2B, B2B2C a B2C 
v následujících oblastech: (i) finanční technologie („fintech“), (ii) e-commerce, (iii) technologií 
zdravotní péče, (iv) technologií vzdělávání (“edtech”), (v) technologií nemovitostí a nemovitých 
věcí (real-estate and property technology, “proptech”) a (vi) další oblasti, kde lze technologii 
využít ke snížení transakčních nákladů.  

2.4 Vždy v souladu s čl. 6.10 mohou být tyto investice podle čl. 2.3 tohoto Dodatku prováděny 
formou kapitálových účastí v Portfoliových Společnostech anebo poskytováním konvertibilních 
půjček a úvěrů Portfoliovým Společnostem („Investiční Projekt“). 

2.5 Podfond ET IV bude investovat přímo či nepřímo do společností, jež jsou SMEW Equity Product 
Target Recipients anebo IFE Eligible Recipients, a to částku dosahující alespoň: (i) dvojnásobku 
(2) úhrnu částek čerpaných z Kapitálového Závazku Evropského investičního fondu, které byly 
čerpány za účelem investic; a (ii) dvou (2) třetin celkových částek Podfondu ET IV čerpaných od 
Investorů za účelem investic, podle toho, která z těchto dvou částek je nižší a pod podmínkou, 
že v každém případě nejméně 50 % celkové částky Podfondu ET IV čerpané od Investorů za 
účelem investic bude investováno do SMEW Equity Product Target Recipients. 

2.6 Podfond ET IV bude přímo nebo nepřímo investovat do Eligible Final Targets alespoň částku, 
která odpovídá 75 % úhrnné částky čerpané z Kapitálového Závazku Evropského investičního 
fondu za účelem investic.  

2.7 Podfond ET IV se zavazuje investovat minimálně 2/3 částky čerpané od Investorů za účelem 
investic do podniků se sídlem nebo obchodní činností na území členských států Evropské unie, 
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kandidátských a potenciálních kandidátských zemí Evropské unie i v zemích Evropského 
sdružení volného obchodu (EFTA).  

2.8 Podfond ET IV bude investovat zejména do takových Investičních projektů, které: 

(a) jsou v pozici stát se lídry na trhu ve své kategorii a geografické oblasti; 

(b) v případě investice v objemu více než 5 milionů EUR (v jedné či více tranších) do 
Investičního Projektu, který již generoval tržby nebo obrat za poslední 3 měsíce alespoň 
1 milion EUR, má kladnou kontribuci (tj. tržby snížené o variabilní náklady obchodního 
modelu) a vykazuje předpoklady meziročního růstu takové kontribuce více než 20 %. 

2.9 Podfond ET IV nesmí: 

(a) provádět výzkumnou a inovační činnost považovanou za nelegální v souladu s příslušnou 
legislativou dané země Podfondu ET IV; nebo 

(b) investovat, ručit nebo jinak poskytovat finanční nebo jinou podporu, přímo či nepřímo, 
společnostem nebo jiným subjektům: 

(i) které jsou Excluded Final Recipients; 

(ii) jejichž obchodní činnost se skládá z nelegální hospodářské činnosti (tj. jakákoli 
výroba, obchod nebo jiná činnost, která je nelegální podle zákonů nebo nařízení 
vztahujících se na danou společnost nebo subjekt) včetně mimo jiné klonování lidí za 
účelem reprodukce; nebo 

(c) investovat, ručit nebo jinak poskytovat finanční nebo jinou podporu, přímo či nepřímo, 
společnostem nebo jiným subjektům, které se významně zaměřují na: 

(i) výrobu a obchodování s tabákem a destilovanými alkoholickými nápoji a souvisejícími 
výrobky;  

(ii) financování výroby a obchodování se zbraněmi a municí jakéhokoli druhu, má se za 
to, že toto omezení se nevztahuje na takové činnosti, které jsou součástí nebo se 
vztahují k explicitním politikám Evropské unie; 

(iii) kasina a ekvivalentní podniky; nebo 

(iv) výzkum, vývoj nebo technické aplikace vztahující se programům nebo řešením 
elektronických údajů, které: 

 se zaměřují především na:  

 podporu jakékoli činnosti uvedené pod písmeny (i) až (iii) výše;  

 hazardní hry po internetu a online kasina; nebo 

 pornografii,  

 nebo jejichž cílem je nelegálně umožnit:  

 − vstup do elektronických datových sítí; nebo  

 − stahování elektronických dat.  

Kromě toho při poskytování podpory financování výzkumu, vývoje nebo technických 
aplikací souvisejících s (i) klonováním lidí pro výzkumné nebo léčebné účely nebo (ii) 
geneticky modifikovanými organismy („GMO“) musí Podfond ET IV zajistit náležitou 
kontrolu právních, regulatorních a etických otázek související s takovým klonováním 
lidí pro výzkumné nebo léčebné účely anebo s GMO. Bez ohledu na výše uvedené je 
také vyloučena výzkumná činnost (i) zaměřená na klonování lidí za účelem 
reprodukce, (ii) s cílem měnit genetické vybavení lidských bytostí, díky které by tyto 
změny mohly být dědičné (s výjimkou výzkumu týkajícího se léčby rakoviny gonád, a 
(iii) s cílem vytvářet lidská embrya pouze za účelem výzkumu nebo za účelem získání 
kmenových buněk včetně prostřednictvím přenosu jader somatických buněk (SCNT); 
nebo 

(d) investovat, ručit nebo jinak poskytovat finanční nebo jinou podporu, přímo či nepřímo, 
společnostem nebo jiným subjektům, které financují nějakou z následujících činností: 
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(i) nucená práce nebo dětská práce; 

(ii) činnost považovaná za nelegální podle mezinárodních úmluv a dohod nebo 
podléhající v mezinárodním měřítku postupnému rušení nebo zákazu, např.:  

 látky porušující ozónovou vrstvu, PCB (polychlorované bifenyly) a další 
specifické nebezpečné léčivé přípravky, pesticidy / herbicidy nebo chemikálie;  

 volně rostoucí rostliny a volně žijící živočichové nebo produkty regulované 
podle Úmluvy o obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (CITES); nebo 

 neudržitelný způsob rybolovu (např. lov ryb pomocí výbušnin (blast fishing) a 
lov ryb v moři do unášených sítí delších než 2,5 km) (drift net fishing); 

(iii) činnost zahrnující výrobu energie z uhlí; 

(iv) přeshraniční obchod s odpady a odpadními produkty, pokud není v souladu s 
Basilejskou úmluvou a souvisejícími nařízeními; 

(v) ničení oblastí s vysokou hodnotou ochrany přírody (tj. přírodní stanoviště, kde jsou 
tyto hodnoty považovány za velmi významné nebo kriticky důležité); 

(vi) činnost zahrnující radioaktivní materiály (jiné než lékařské vybavení, vybavení pro 
kontrolu jakosti (měření) nebo jiné vybavení, kde je radioaktivní zdroj považován za 
bezvýznamný anebo náležitě ochráněný) a volná azbestová vlákna; 

(vii) činnost zahrnující výrobu, používání, obchodování nebo distribuci geneticky 
modifikovaných semen nebo transgenních zahradnických plodin;  

(viii) rasistická nebo anti-demokratická média; nebo 

(ix)    provést počáteční investici do jakéhokoliv potenciálního Investičního Projektu, jehož 
opakující se roční tržby jsou vyšší než 4 miliony EUR (anebo v případě ecommerce 
a marketplace, jejichž čisté výnosy (hrubé tržby nebo take-rate) dosahují částky 4 
miliony EUR) v rámci 12 měsíců před tím, než investici provede podfond ET IV, 
kromě případů, kdy ET IV Poradní Výbor schválí výjimku navrženou Investičním 
Výborem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že počáteční investice znamená 
první investici podfondem ET IV, ale nikoliv následnou investici do takového 
Investičního Projektu. 

2.10 Podfond ET IV může, pro krátkodobé i dlouhodobé zhodnocení majetku Podfondu ET IV a při 
zachování přiměřené míry rizika, investovat volné peněžní prostředky i do finančních aktiv s 
ratingem „AA“ nebo lepším. Podfond ET IV pro tyto investice využívá například nástroje 
peněžního trhu, dluhopisy obchodované na regulovaných trzích zemí OECD a na ně zaměřené 
investiční fondy.  

2.11 Podfond ET IV se nebude zaměřovat na buy-outs nebo refinancování kapitálu za účelem 
vyvedení aktiv (asset stripping). Pro vyloučení pochybností Podfond ET IV nebude omezován v 
účasti na transakcích zahrnujících sekundární prodej (secondary sale). 

2.12 Fond bude dodržovat (a zajistí, že Podfond ET IV a Portfoliové Společnosti budou dodržovat) 
požadavky stanovené ve všech zákonech nebo nařízeních vztahujících se na Fond a Podfond 
ET IV (včetně mimo jiné legislativy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, na boj proti 
financování terorismu a vyhýbání se placení daní stejně jako legislativy proti obchodování 
zasvěcených osob (insider trading) a zákonů vyžadujících osobní identifikaci klienta, tzv. 
„poznej svého klienta“, nařízení, směrnic nebo speciálních opatření vztahujících se na Podfond 
ET IV nebo Fond také v souladu se standardy stanovenými EU a mezinárodní legislativou proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a boji proti terorismu a standardy vydávanými Finančním 
akčním výborem, pravidly státní podpory a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
45/2001 ze dne 18. prosince 2000, ve znění pozdějších předpisů, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů (ÚVL008, 12.01.2001, str.1 )). Fond nesmí (a musí zajistit, že ani Podfond 
ET IV nesmí) dopustit žádnou Irregurality nebo podvod (včetně podvodů s dopadem na finanční 
zájmy EU). Fond také zajistí, že budou dodržovány včas, náležitě a profesionálně všechny 
reportingové závazky. 
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Investiční limity / Diverzifikace portfolia 

2.13 Podfond ET IV nesmí investovat částku přesahující 20 % všech Kapitálových Závazku do jediné 
Portfoliové Společnosti, a jakákoli investice do jedné Portfoliové Společnosti přesahující 15 % 
všech Kapitálových Závazků vyžaduje předchozí souhlas Poradního Výboru ET IV.  

2.14 Podfond ET IV nesmí investovat částku přesahující 5 % všech Kapitálových Závazků do Pre-
Seed Fondů a do Scout Investic. 

Společná ustanovení o uskutečňování investiční politiky Podfondů ET IV 

2.15 Investice do Podfondu ET IV je vhodná pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší rizika, 
aby v dlouhodobém horizontu zvýšili pravděpodobnost růstu hodnoty své investice vyjádřené v 
Základní Měně, a kteří jsou připraveni držet Investiční akcie v Podfondu ET IV po dobu alespoň 
10 let. 

2.16 Návratnost investice do Podfondu ET IV, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny 
ani zaručeny. Podfond ET IV není zajištěným ani zaručeným fondem. Třetími osobami nejsou 
za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky. 

2.17 Pokud Fond nedodrží soulad skladby majetku Podfondu ET IV s pravidly uvedenými výše z 
důvodů, které nastaly nezávisle na jeho vůli, je povinen vyvinout maximální úsilí, aby v zájmu 
vlastníků Investičních Akcií bez zbytečného odkladu zajistil soulad s čl. 2 tohoto Dodatku. 

Investiční činnost Podfondu ET IV 

2.18 Podfond ET IV je obhospodařován Fondem, což znamená, že Fond zajišťuje správu aktiv 
Podfondu ET IV včetně veškeré investiční činnosti. Pravomoci Statutárního Ředitele nebo 
Investičního Výboru ET IV zahrnují vyhledávání, zpracovávání, monitorování a realizaci 
rozhodnutí o investicích nebo divesticích. Investiční Výbor ET IV a Poradní Výbor ET IV jsou 
zapojeny do investičního procesu tak, jak je popsáno níže. 

2.19 Žádný Investor (kromě členů Investičního Výboru ET IV nebo vlastníků Investičních Akcií C) se 
nesmí účastnit obhospodařování nebo provozu obchodní činnosti Podfondu ET IV. 

Investiční Výbor ET IV 

2.20 Investiční Výbor ET IV odpovídá za (i) identifikaci; (ii) provádění; iii) kontrolu; a (iv) realizaci 
vhodných investic Podfondu ET IV. 

2.21 Investiční Výbor ET IV je orgánem, jehož pravomoci se omezují na správu a provoz Podfondu 
ET IV. Čtyři členové Investičního Výboru ET IV ve funkci Klíčových Výkonných Manažerů jsou 
voleni na základě Běžného Souhlasu Valné Hromady v souladu s čl. 1.6(c) tohoto Dodatku. 
Zbývajícího jednoho člena Investičního Výboru ET IV jmenuje Statutární Ředitel. Prvními členy 
Investičního Výboru ET IV jsou následující osoby: 

(a) Tomáš Pačinda ve funkci Klíčového Výkonného Manažera; 

(b) Filip Popovič ve funkci Klíčového Výkonného Manažera; 

(c) Tomáš Obrtáč ve funkci Klíčového Výkonného Manažera; 

(d) Pavel Mucha ve funkci Klíčového Výkonného Manažera; 

(e) Petr Šmída. 

2.22 Investiční Výbor ET IV se zabývá investičním procesem a posuzuje a vyhodnocuje investice a 
Divestice Podfondu ET IV. Investiční Výbor ET IV v jeho činnosti podporuje Statutární Ředitel. 

2.23 Statutární Ředitel předkládá na základě předběžného posouzení investiční příležitosti 
Investičnímu Výboru ET IV investiční záměr s žádostí o připomínky. Investiční Výbor ET IV se 
poté vyjádří buď ve prospěch předloženého investičního záměru včetně jakýchkoli poradců pro 
danou transakci, nebo navrhne tento záměr nezpracovávat. Všechna rozhodnutí o investicích a 
Divesticích provádějí členové Investičního Výboru ET IV. Investoři se na takových rozhodnutích 
nepodílejí. 

2.24 Investiční Výbor ET IV není oprávněn poskytovat Statutárnímu Řediteli závazné pokyny týkající 
se obchodního vedení. Statutární Ředitel je nicméně povinen zohlednit ve svých rozhodnutích 
stanovisko Investičního Výboru ET IV a případně na žádost Investičního Výboru ET IV v rámci 



20 
 

své povinnosti péče řádného hospodáře a jednání v nejlepším zájmu Investorů Podfondu ET IV 
zdůvodnit jakékoli odchylky od stanoviska Investičního Výboru ET IV. 

2.25 Pravomoci a působnost Investičního Výboru ET IV, jakož i pravidla jeho činnosti jsou přesně 
upraveny vnitřním předpisem Fondu. Pro vyloučení všech pochybností, jakýkoli člen 
Investičního Výboru ET IV bude v případě střetu zájmů v nejvyšší možné míře povolené 
zákonem vyloučen z hlasování o jakékoli věci, které se konkrétní střet zájmů týká. 

Povinnosti členů Investičního Výboru ET IV 

2.26 Klíčoví Výkonní Manažeři se nesmějí podílet na žádné jiné obdobné výkonné činnosti pro 
investiční fondy nebo subjekty spravující aktiva Investorů za účelem kolektivních investic 
(včetně podfondů spravovaných Fondem) s výjimkou fondu fondů ENERN Sprout a Podfondu 
ET III; nesmějí se podílet ani na žádných obdobných poradních činnostech pro investiční fondy 
nebo subjekty spravující aktiva Investorů za účelem kolektivních investic s investiční strategií 
srovnatelnou investiční strategii Podfondu ET IV v období končícím buď (a) datem ukončení 
Investičního období nebo (b) 1. července 2025 v závislosti na tom, která z těchto skutečností 
nastane dříve. Fond navíc v Investičním Období nesmí spravovat žádný podfond s investiční 
politikou srovnatelnou investiční politice Podfondu ET IV s výjimkou Podfondu ET III. Pavel 
Mucha se nad rámec výše uvedených výjimek může dále účastnit poradních činností pro 
investiční fondy nebo entity v rámci Skupiny Enern včetně účasti maximálně v jednom 
investičním výboru fondu nebo subjektu, jehož strategie není v konkurenčním postavení 
k činnosti Podfondu ET IV.  

2.27 Členové Investičního Výboru ET IV jsou povinni věnovat významnou část svého času a úsilí 
Podfondu ET IV nebo případně společnostem, v nichž Podfond ET IV získá v rámci Investičních 
Projektů majetkový podíl, a Statutární Ředitel je povinen zajistit, aby měl Podfond ET IV po 
celou dobu svého trvání vždy k dispozici dostatečné personální zdroje umožňující plnění 
povinností Klíčových Výkonných Manažerů a Investičního Výboru ET IV.  

2.28 Členové Investičního Výboru ET IV jsou povinni svou činnost vykonávat nezávisle na 
Investorech, sponzorech nebo jakýchkoli třetích stranách. Pro vyloučení pochybností, výše 
uvedené ustanovení nebrání členům Investičního Výboru ET IV vlastnit jakékoli Investiční Akcie 
a využívat služby poradců, odborníků a dalších osob.  

Povinnosti Klíčových Výkonných Manažerů a Události Změny Klíčového Výkonného Manažera 

2.29 Klíčový Výkonný Manažer je jako člen Investičního Výboru ET IV povinen vykonávat činnost pro 
Podfond ET IV (případně Předchozí Fond nebo Nástupnický Fond) na základě dohody o 
zaměstnaneckém poměru nebo jiné dohody. Je povinen věnovat této činnosti po celou dobu 
trvání Podfondu v podstatě veškerý pracovní čas. Pavel Mucha je povinen věnovat alespoň 80 
% svého času a úsilí Podfondu ET IV. 

2.30 Událost Změny Klíčového Výkonného Manažera má následující důsledky: 

(a) Okamžitě začíná Období Režimu Pozastavení, které pokračuje až do udělení souhlasu s 
ukončením Režimu Pozastavení v souladu s čl. 1.7(d) tohoto Dodatku; 

(b) Jakýkoli odcházející Klíčový Výkonný Manažer musí být do 6 měsíců nahrazen novou 
osobou zvolenou Valnou Hromadou v souladu s čl. 1.6(c) tohoto Dodatku, přičemž 
souhlas s navrhovanou náhradní osobou nesmí být bezdůvodně odpírán, zadržován či 
oddalován; a 

(c) Pokud do 6 měsíců nedojde k náhradě tak, jak je stanoveno v předchozím odstavci, a 
Podfond ET IV bude nadále ve fázi Investičního Období, Investiční Období skončí 
uplynutím uvedené lhůty s výjimkou případů, kdy byl v souladu s čl. 1.6(d) tohoto Dodatku 
udělen souhlas pro pokračování Investičního Období nebo v případě Události Převodu 
Podfondu ET IV. 

2.31 Statutární Ředitel nebo kterýkoli člen Investičního Výboru ET IV je povinen informovat Investory 
o Události Změny Klíčového Výkonného Manažera bez zbytečného odkladu hned poté, co se o 
Události Změny Klíčového Výkonného Manažera dozví. 

Převod Podfondu ET IV 
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2.32 Investoři jsou oprávněni převést Podfond ET IV do jiného fondu spravovaného jiným fondem 
než Fondem (dále jen „Přijímající Fond“) bez udání důvodu (dále jen „Převod Bez Udání 
Důvodu“), pokud je udělen Speciální Souhlas podle čl. 1.7(b) tohoto Dodatku. 

2.33 vlastníci Investičních Akcií C nejsou v souladu s čl. 2.35 povinni prodat své Investiční Akcie C v 
důsledku Převodu za podmínky, že (i) žádná práva vlastníků Investičních Akcií C nesmí být 
měněna bez zvláštního souhlasu každého jednotlivého vlastníka Investičních Akcií C (ii) v 
případě Převodu Bez Udání Důvodu přestanou platit veškerá omezení související s Investičními 
Akciemi I, které mohou být také ve vlastnictví vlastníků Investičních Akcií C, včetně jakékoli 
výjimky nebo omezení práva hlasovat o takových Investičních Akciích I. 

2.34 Pokud bude udělen Speciální Souhlas podle čl. 1.7(b) tohoto Dodatku, Statutární Ředitel 
podnikne veškeré kroky nezbytné pro provedení Převodu. Nebude-li Převod proveden do 6 
měsíců ode dne udělení Speciálního Souhlasu, nebo pokud vlastníci Investičních Akcií C svoje 
Investiční Akcie C neprodají do 6 měsíců ode dne udělení Speciálního Souhlasu, zahájí 
Statutární Ředitel proces likvidace Podfondu ET IV. 

2.35 Při Převodu Bez Udání Důvodu jsou vlastníci Investičních Akcií C povinni převést do Podfondu 
ET IV za nulovou cenu část svých Investičních Akcií C, které nejsou v souladu s Přílohou 1 
tohoto Dodatku považovány za vestované (v den udělení Speciálního Souhlasu provést Převod 
Bez Udání Důvodu). 

2.36 Investoři jsou oprávněni převést Podfond ET IV do Přijímajícího Fondu s udáním důvodu (dále 
jen „Převod S Udáním Důvodu”), pokud se vyskytnou některé z následujících okolností 
uvedených v čl. 2.36(a) a zároveň dojde ke splnění čl. 2.36(b): 

(a) Jakýkoli člen Investičního Výboru ET IV, Statutární Ředitel, Fond nebo jakékoli jejich 
příslušné Přidružené Osoby poruší jakoukoliv ze svých povinností definovaných ve 
Stanovách, Statutu, v tomto Dodatku nebo v jiné související smluvní dokumentaci v 
důsledku: 

(i)  hrubé nedbalosti, úmyslného pochybení, podvodu, jednání ve zlé víře, trestného 
chování nebo bezohledného porušování; 

(ii)  insolvence, správy, nedobrovolné reorganizace, bankrotu a ztráty jakéhokoli 
povolení nebo schválení regulačních úřadů umožňujícího činnost Statutárního 
Ředitele nebo Fondu; 

(iii)  Události Změny Ovládající Osoby, kdy Období Režimu Pozastavení trvá v souladu s 
čl. 2.40 tohoto Dodatku déle než 6 měsíců; 

(iv)  Události Změny Klíčového Výkonného Manažera, kdy Období Režimu Pozastavení 
trvá v souladu s čl. 2.43 tohoto Dodatku déle než 6 měsíců.  

(b) Je vydán Běžný Souhlas v souladu s čl. 1.6(b) tohoto Dodatku. 

2.37 V případě, že se vyskytnou některé z podmínek stanovených v čl. 2.36(a) tohoto Dodatku a je 
vydán Běžný Souhlas podle čl. 2.36(b) do 6 měsíců od data, kdy se Investoři dozvěděli o 
výskytu některých z podmínek stanovených v čl. 2.36(a), je Statutární Ředitel povinen 
podniknout veškeré kroky nezbytné pro provedení Převodu. V případě, že Běžný Souhlas podle 
čl. 2.36(b) tohoto Dodatku není vydán do 6 měsíců od data, kdy se Investoři dozvěděli o výskytu 
některých z podmínek stanovených v čl. 2.36(a), je Statutární Ředitel povinen zahájit proces 
likvidace Podfondu ET IV. 

2.38 Vlastníci Investičních Akcií C jsou při Převodu S Udáním Důvodu povinni převést za nulovou 
cenu 100 % svých Investičních Akcií C do Podfondu ET IV. 

Událost Převodu Podfondu ET IV 

2.39 Událost Převodu Podfondu ET IV nastane v okamžiku, kdy Valná Hromada přijme rozhodnutí o 
převodu Podfondu ET IV do Přijímacího Fondu v souladu s čl. 1.6(b) nebo 1.7(b) tohoto 
Dodatku a kdy toto rozhodnutí vstoupí v platnost. Nastane-li Událost Převodu Podfondu ET IV, 
začíná Období Režimu Pozastavení s výjimkou případů, kdy byl v souladu s čl. 1.7(d) tohoto 
Dodatku udělen souhlas s ukončením Režimu Pozastavení. 

Událost Změny Ovládající Osoby 
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2.40 Událost Změny Ovládající Osoby nastane v okamžiku, kdy Statutární Ředitel informuje 
posledního z Investorů a Poradní Výbor ET IV o Změně Ovládající Osoby. Statutární Ředitel je 
povinen výše uvedené osoby bezodkladně informovat. Změna Ovládající Osoby má následující 
důsledky: 

(a) Začátek Období Režimu Pozastavení s výjimkou případů, kdy byl v souladu s čl. 1.7(d) 
Dodatku udělen souhlas s ukončením Režimu Pozastavení; 

(b) Pokud v souladu s čl. 1.7(d) tohoto Dodatku nebyl vydán souhlas s ukončením Režimu 
Pozastavení do šesti měsíců od Události Změny Ovládající Osoby, může Valná Hromada 
v souladu s článkem 1.6(d) tohoto Dodatku rozhodnout o ukončení Investičního Období 
nebo o Převodu S Udáním Důvodu Podfondu ET IV. 

2.41 Statutární Ředitel nebo jakýkoli člen Investičního Výboru ET IV jsou povinni bez zbytečného 
odkladu informovat Investory o jakékoli změně podílu Akcionáře A ve Fondu, a to bez ohledu na 
to, zda tato změna představuje Změnu Ovládající Osoby. 

Společná ustanovení 

2.42 Pokud dojde k přijetí rozhodnutí o zrušení Podfondu ET IV a toto rozhodnutí vstoupí v platnost, 
Statutární Ředitel zahájí proces likvidace Podfondu ET IV. 

2.43 V Období Režimu Pozastavení je Statutární Ředitel povinen vykonávat pouze úkony nezbytné k 
zabránění jakéhokoli snížení hodnoty aktiv Podfondu ET IV. Období Režimu Pozastavení 
skončí: 

(a) ve vztahu k Události Změny Klíčového Výkonného Manažera na základě: (i) udělení 
souhlasu Valnou Hromadou s ukončením Režimu Pozastavení v souladu s čl. 1.7(d) 
tohoto Dodatku nebo (ii) nahrazení odcházejícího Klíčového Výkonného Manažera novou 
osobou zvolenou Valnou Hromadou v souladu s čl. 1.6(c) tohoto Dodatku za 
předpokladu, že jmenováním takové osoby do funkce Klíčového Výkonného Manažera 
přestanou Klíčoví Výkonní Manažeři porušovat své povinnosti vyplývající z tohoto 
Dodatku; 

(b) ve vztahu k Události Převodu Podfondu ET IV na základě: (i) udělení souhlasu Valnou 
Hromadou s ukončením Režimu Pozastavení v souladu s čl. 1.7(d) tohoto Dodatku; a 

(c) ve vztahu k Události Změny Ovládající Osoby na základě udělení souhlasu Valnou 
Hromadou s ukončením Režimu Pozastavení v souladu s čl. 1.7(d) tohoto Dodatku. 

2.44 Jakýkoli Investor s Kapitálovým Závazkem ve výši alespoň 10 % z Celkového Kapitálového 
Závazku I je oprávněn svolat Valnou Hromadu nebo požádat Statutární Ředitele, aby svolal 
Valnou Hromadu ve věci zahájení hlasování o Převodu Podfondu ET IV v souladu s čl. 2.32 
nebo 2.36(b). Pokud je hlasování iniciováno nejméně dvěma Investory s Kapitálovým Závazkem 
ve výši alespoň 20 % Celkového Kapitálového Závazku I, pak Podfond ET IV po přijetí takového 
oznámení Statutárním Ředitelem vstoupí do Režimu Pozastavení pod podmínkou, že Poradní 
Výbor ET IV bude moci příslušný Režim Pozastavení s okamžitou platností zrušit. 

2.45 Investoři musí být informováni o výsledcích hlasování Investičního Výboru ET IV (včetně 
hlasování všech jednotlivých členů) o návrzích investic a Divestic předložených Investičnímu 
Výboru ET IV. Statutární Ředitel nesmí jednat v rozporu se žádnými platně přijatými 
doporučeními nebo vyhodnoceními Investičního Výboru ET IV pouze s výjimkou případů, kdy by 
podle opodstatněného názoru Statutárního Ředitele jednání v souladu s takovými doporučeními 
nebo vyhodnoceními porušovalo zákonná ustanovení nebo povinnost Statutárního Ředitele 
jednat s péčí řádného hospodáře. Statutární Ředitel je povinen vždy dodržovat vnitřní postupy 
Fondu. Statutární Ředitel nesmí v souladu s platnými zákony přijímat rozhodnutí o investicích 
nebo Divesticích bez doporučení Investičního Výboru ET IV. 

Poradní Výbor ET IV 

2.46 Fond je povinen zřídit Poradní Výbor ET IV, který bude vykonávat funkci zvláštního poradního a 
kontrolního orgánu pro záležitosti týkající se správy majetku Podfondu ET IV. Zvláštní 
pravomoci a působnost Poradního Výboru ET IV, jakož i pravidla jeho činnosti, jsou upraveny 
vnitřními předpisy Fondu. Poradní Výbor ET IV musí být konzultován zejména v otázkách 
ocenění, střetu zájmů a vyhodnocení zajištění půjček a úvěrů. 



23 
 

2.47 Poradní Výbor ET IV musí být tvořen minimálně třemi členy. Statutární Ředitel jmenuje členy 
Poradního Výboru ET IV na základě návrhů Klíčových Investorů. Pro vyloučení pochybností, 
Statutární Ředitel nebude moci při jmenování členů Poradního Výboru ET IV žádným způsobem 
využívat své diskreční pravomoci. Navržení kandidáti musí být zástupci Klíčových Investorů s 
největším Kapitálovým Závazkem.  

2.48 Statutární Ředitel je oprávněn odmítnout jmenovat kandidáta do Poradního Výboru ET IV, 
pokud daný kandidát nemá náležitou kvalifikaci a existují důvodné pochybnosti o tom, zda by 
takový kandidát Poradnímu Výboru ET IV věnoval dostatečný čas nutný k plnění povinností 
člena Poradního Výboru ET IV. 

2.49 Statutární Ředitel bez zbytečného odkladu vyloučí jakéhokoli člena Poradního Výboru ET IV, 
který je zástupcem nějakého Klíčového Investora z Poradního Výboru ET IV, pokud se daný 
Klíčový Investor zastupovaný takovým členem: 

(a) stane Investorem v Prodlení; nebo 

(b) předloží Pokyn k Prodeji Investičních Akcií bez předchozí Výzvy k Prodeji. 

2.50 Statutární Ředitel je povinen z vlastního podnětu nebo na žádost jakéhokoli člena Poradního 
Výboru ET IV zaslat všem členům Poradního Výboru ET IV pozvánku a svolat zasedání 
Poradního Výboru ET IV. Zasedání Poradního Výboru ET IV se koná nejméně jednou za rok. 
Statutární Ředitel je povinen před každým takovým zasedáním rozeslat členům Poradního 
Výboru ET IV alespoň 15 pracovních dní před každým zasedáním program jednání a doplňující 
materiály, přičemž při zasedání je dovoleno hlasovat pouze o bodech, které jsou uvedeny v 
programu jednání (pokud se všichni členové Poradního Výboru ET IV nedohodnou jinak). 
Zasedání mohou mít podobu videokonference nebo telekonference a mohou být pořádána 
písemnou formou nebo elektronicky. Podfond ET IV proplatí členům Poradního Výboru ET IV 
přiměřené náklady vzniklé při výkonu jejich funkce, avšak za poskytnuté služby nebude členům 
Poradního Výboru ET IV poskytnuta žádná náhrada. Zasedáním Poradního Výboru ET IV 
předsedá zástupce Fondu bez hlasovacích práv nebo jakýkoli jiný člen zvolený Poradním 
Výborem ET IV. Další zástupci Fondu jsou oprávněni účastnit se zasedání Poradního Výboru 
ET IV a hovořit na nich, ale nemají právo hlasovat o žádných záležitostech, které jsou na 
takových zasedáních projednávány. Poradní Výbor ET IV může na základě vlastního uvážení a 
usnesení většiny svých členů vyloučit zástupce Fondu ze všech nebo některých zasedání 
Poradního Výboru ET IV. 

2.51 Úkolem Poradního Výboru ET IV je poskytovat Statutárnímu Řediteli konzultace v oblasti 
obecné politiky a pokynů, potenciálních investičních sektorů a střetu zájmů souvisejících s 
Podfondem ET IV. Členové Poradního Výboru ET IV se nesmějí podílet na řízení obchodní 
činnosti Podfondu ET IV. Pro vyloučení pochybností, žádný člen Poradního Výboru ET IV 
nebude z důvodu svého členství vázán žádnou fiduciární povinností vůči Podfondu ET IV. 
Poradní Výbor ET IV má konkrétně následující funkce: 

(a) posuzovat jakékoli spoluinvestice v Portfoliové Společnosti (včetně kontroly totožnosti 
jakýchkoli spoluinvestorů); 

(b) posuzovat jakékoli Křížové Investice; 

(c) posuzovat ocenění Portfoliových společností příležitostně předkládaných Statutárním 
Ředitelem; 

(d) posuzovat aktivity Podfondu ET IV a pokyny týkající se politiky Podfondu ET IV; 

(e) posuzovat, hodnotit a (závazně) rozhodovat o řešení skutečných nebo potenciálních 
střetů zájmů týkajících se jakýchkoli úkonů nebo transakcí mezi Podfondem ET IV (nebo 
jakoukoli společností, do níž Podfond ET IV investuje) a Akcionářem A nebo jakýmkoli 
subjektem, který je s ním úzce propojen3, nebo blízkou osobou Akcionáře A4 nebo 

 
3 § 624 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb. „Úzkým propojením“ se pro účely tohoto zákona rozumí: 
a) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl 
na základním kapitálu, jejichž součet představuje alespoň 20 %, 
b) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl 
na hlasovacích právech, jejichž součet představuje alespoň 20 %, 
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Investory vlastnícími Investiční Akcie C, jejichž hodnota přesahuje částku 10 000 EUR 
(deset tisíc eur), dále pro jakýkoli takový úkon nebo transakci nepřesahující výše 
uvedenou částku bude dostatečné informovat Poradní Výbor ET IV e-mailem, v němž 
bude uvedeno následující: (i) strany, (ii) hodnota (odhad) a (iii) stručná specifikace úkonu 
nebo transakce; 

(f) posuzovat, hodnotit a (závazně) rozhodovat o skutečných nebo potenciálních střetech 
zájmů týkajících se Podfondu ET IV, Fondu a Akcionářů A nebo Investorů vlastnících 
Investiční Akcie C; 

(g) posuzovat roční provozní náklady Podfondu ET IV (včetně případných nákladů na 
ukončení); 

(h) posuzovat uplatňování investiční strategie Podfondu ET IV (včetně investičních limitů) 
uvedené v čl. 2 Dodatku a schvalovat jakékoli odchylky ve výkladu Investiční Strategie; 

(i) vykonávat své pravomoci po Režimu Pozastavení; 

(j) konzultovat se Statutárním Ředitelem případné soudní spory týkající se Podfondu ET IV 
nebo jakékoli z Portfoliových Společností; a 

(k) vykonávat další povinnosti specifikované v tomto Dodatku. 

2.52 Do působnosti Poradního Výboru ET IV spadá: 

(a) vydávání doporučení k rozhodnutím Statutárního Ředitele týkajících se: 

(i) úpisů Investičních Akcií; 

(ii) investic do Investičních Projektů; 

(iii)  Divestic Investičních Projektů; 

(iv) výplat Plnění; a 

(v) ukončení činnosti/likvidace Podfondu ET IV. 

(b) udělení souhlasu s investováním částky přesahující 15 % Celkového Kapitálového 
Závazku I do jediné Portfoliové Společnosti, přičemž limit stanovený v čl. 2.13 tohoto 
Dodatku nelze překročit. 

(c) udělení souhlasu s investicemi v souladu s čl. 2.9d(ix). 

(d) provádění jakýchkoli úkonů v souladu s čl. 2.51 nebo tak, jak je uvedeno v tomto 
Dodatku. 

2.53 Statutární Ředitel se zavazuje plně informovat Poradní Výbor o všech stávajících a 
potenciálních střetech zájmů, do kterých je Fond (nebo jakákoli jeho Přidružená Osoba) a 
jakýkoli Investor zapojen, a to do 10 dnů od zjištění takového střetu zájmů. Poradní Výbor 
rozhodne o dalším postupu. 

2.54 Není-li v tomto Dodatku výslovně uvedeno jinak, všechna rozhodnutí Poradního Výboru ET IV 
jsou přijímána na základě hlasování většiny jeho členů, kteří mají aktuálně právo hlasovat, na 
zasedání svolaném Statutárním Ředitelem na základě jeho uvážení; pokud se nekoná žádné 
zasedání nebo pokud se někteří členové zasedání odmítnou zúčastnit, rozhodnou členové, kteří 
Statutárnímu Řediteli sdělí své stanovisko pro hlasování. Členové Poradního Výboru ET IV jsou 
povinni před hlasováním informovat Poradní Výbor ET IV o jakýchkoli skutečných nebo 
potenciálních střetech zájmů, na základě kterých budou z daného hlasování vyloučeni. Pro 
vyloučení pochybností bude jakýkoli člen Poradního Výboru ET IV, u něhož existuje střet zájmů, 

 
c) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém jedna z osob druhou osobu nebo ostatní osoby ovládá, nebo 
d) vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba. 
4 § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. „Osoba blízká“ je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner 
podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném 
nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá 
důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, 
které spolu trvale žijí. 
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v nejvyšší možné míře povolené zákonem vyloučen z hlasování o jakékoli záležitosti, které se 
konkrétní střet zájmů týká. 

2.55 Statutární Ředitel se bez ohledu na jakákoli jiná protichůdná ujednání zavazuje ve čtvrtletních 
zprávách zveřejňovat veškeré transakce anebo jiné služby poskytnuté Fondu nebo jakékoli 
Portfoliové Společnosti jakýmkoli jiným Investorem. 

2.56 Pokud je Podfond ET IV na základě tohoto Dodatku povinen před realizací nějaké konkrétní 
investice nebo nakládání s nějakou konkrétní investicí získat schválení nebo souhlas Poradního 
Výboru ET IV, Poradní Výbor ET IV nebude zvažovat obchodní aspekty takové investice a 
nebude se účastnit správy Podfondu ET IV, ale rozhodne pouze o následujícím: 

(a) o tom, zda by měla být investiční strategie Podfondu ET IV (včetně investičních limitů) 
uvedená v čl. 2 tohoto Dodatku v obecném smyslu upravena tak, aby umožňovala 
investice daného druhu, nebo zda došlo nebo může dojít k nedodržení této strategie; 
anebo 

(b) o tom, zda má Investiční Výbor ET IV v rozhodné době potřebné nebo použitelné 
dovednosti, odborné znalosti a zkušenosti k uskutečnění, sledování anebo realizaci 
takové investice jménem Podfondu ET IV. 

2.57 Statutární Ředitel zajistí, aby žádný Investor neovládal většinu hlasovacích práv v Poradním 
Výboru ET IV. 

Odškodnění 

2.58 Statutární Ředitel a členové Poradního Výboru ET IV (a Investoři, které zastupují) a členové 
Investičního Výboru ET IV (dále jen „Odškodněné Osoby“) mají v rozsahu povoleném platnými 
zákony České republiky nárok na odškodnění z aktiv Podfondu ET IV proti veškerým závazkům, 
nákladům nebo výdajům (včetně přiměřených právních poplatků) vzniklým následkem toho, že 
je daná Odškodněná Osoba je Statutárním Ředitelem nebo členem Poradního Výboru ET IV 
nebo Investičního Výboru ET IV, s následujícími výhradami: 

(a) žádná Odškodněná Osoba (s výjimkou členů Poradního Výboru ET IV a Investorů, které 
zastupují) nebude mít nárok na takové odškodnění za jakékoli jednání nebo opomenutí 
vyplývající z jakéhokoli skutku považovaného za porušení povinností, podvod, úmyslné 
porušení péče řádného hospodáře, bezohledné porušení, jednání ve zlé víře, trestné 
jednání nebo hrubou nedbalost; v případě členů Poradního Výboru ET IV a Investorů, 
které zastupují, nárok na odškodnění nevzniká v případě jakéhokoli jednání nebo 
opomenutí vyplývajícího z jakéhokoli skutku považovaného za podvod, úmyslné zneužití 
moci, jednání ve zlé víře nebo trestné jednání; 

(b) žádná Odškodněná Osoba (s výjimkou členů Poradního Výboru ET IV a Investorů, které 
zastupují) nebude mít nárok na náhradu škody v souvislosti s jakýmikoli závazky, náklady 
nebo výdaji (včetně přiměřených poplatků za právní služby) vynaložených v důsledku a v 
rozsahu jakýchkoli sporů vzniklých mezi Odškodněnými Osobami; a 

(c) celková částka odškodnění nesmí v žádném případě přesáhnout 20 % částky Celkových 
Kapitálových Závazků I a veškeré nároky na odškodnění budou uspokojeny 
prostřednictvím Výzev k Úpisu. Pro vyloučení pochybností, za žádných okolností nesmí 
být od Investorů požadováno, aby vrátlili část výplat z důvodu poskytnutí odškodnění 
Odškodněným Osobám. 

Podfond ET IV je povinen zřídit pro ředitele a funkcionáře náležité pojištění odpovědnosti za 
škodu v souladu s nejlepší praxí v oboru, které Odškodněným Osobám zajistí krytí rizika 
vyplývajícího z výkonu povolání. Odškodněná Osoba je povinna nejprve žádat o odškodnění v 
rámci výše uvedeného pojištění. Jakákoli částka, která bude Odškodněné Osobě takto 
poskytnuta, pak bude odečtena od jakékoli částky, kterou má Odškodněné Osobě vyplatit 
Podfond ET IV. 

Investiční Období 

2.59 Investiční Období začíná Datem Prvního Closingu a končí (i) pět let od Data Prvního Closingu 
nebo (ii) v okamžiku, kdy bylo alespoň 70 % Celkového Kapitálového Závazku I investováno a 
zároveň alespoň 45% Celkového Kapitálového Závazku I investováno do Portfoliových 
Společností jako první investice Podfondu ET IV, nebo (iii) v okamžiku, kdy bylo alespoň 75 % 
Celkového Kapitálového Závazku I investováno nebo na základě právně závazných dokumentů 
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písemně přislíbeno k investici, nebo (iv) Datem Prvního Closingu Nástupnického Fondu (dále 
jen „Investiční Období“) v závislosti na tom, která z výše uvedených skutečností nastane dříve. 

Výzvou k Úpisu mohou být poté kdykoli čerpány další částky za účelem: 

(a) poskytnutí platby Fixní Úplaty I1 a Fixní Úplaty I2, placení průběžných provozních 
nákladů Podfondu ET IV nebo uskutečnění akvizic, ke kterým se Podfond ET IV písemně 
před tímto datem právně zavázal, přičemž seznam těchto akvizic bude ihned po skončení 
Investičního Období poskytnut Poradnímu Výboru ET IV; a 

(b) zajištění následných investic do Portfoliových Společností Podfondu ET IV. 

za předpokladu, že se Výzvou k Úpisu nesmí za žádných okolností čerpat částka převyšující 
Celkový Kapitálový Závazek I. 

Nástupnické Fondy 

2.60 Žádný z Klíčových Výkonných Manažerů (po dobu platnosti smluvního vztahu s vlastníky 
Investičních Akcií I1) nebo jakákoli z jejich Přidružených Osob nesmí uzavírat, poskytovat 
poradenství nebo řídit Nástupnický Fond nebo jiný fond kolektivního investování, a to minimálně 
do data, které nastane dříve: 

(a) (i) konec Investičního Období nebo (ii) pět let od Data Prvního Closingu v případě 
jakéhokoliv investičního fondu, jenž má podobnou investiční strategii jako Podfond ET IV; 

(b) (i) konec Investičního Období nebo (ii) čtyři roky od Data Prvního Closingu v případě 
jakéhokoliv investičního fondu, jenž má odlišnou investiční strategii než Podfond ET IV. 

Dále se stanovuje, že v tomto článku nic nezakazuje Klíčovým Výkonným Manažerům aktivity 
zaměřené na získávání financí (fundraising) vztahující se k jakémukoliv Nástupnickému Fondu 
nebo jinému fondu kolektivního investování. 

2.61 Klíčoví Výkonní Manažeři mají mít bez ohledu na ustanovení čl. 2.60 povinnost během 
Investičního Období primárně řídit činnost Podfondu ET IV (nebo Předchozího Fondu). 

Reinvestice 

2.62 Investiční Výbor ET IV může na základě svého výhradního uvážení rozhodnout o zadržení a 
reinvestování částek, jež by jinak byly vyplaceny Investorovi v souladu s čl. 6 a 7 tohoto 
Dodatku. Investiční Výbor ET IV je nicméně oprávněn takto rozhodnout pouze tehdy, kdy čistý 
investovaný kapitál Podfondu ET IV (tedy celkové akviziční náklady na podkladové investice 
včetně realizovaných investic po odečtení celkových akvizičních nákladů na realizaci takovýchto 
investic) v Portfoliových Společnostech, v žádném okamžiku nepřesahuje 100 % Celkového 
Kapitálového Závazku I. Jednotliví Investoři souhlasí s tím, že Podfond ET IV může zadržet a 
využít jakékoliv částky, jež by jinak měly být vyplaceny Investorovi, k úhradě celých nebo části 
jinak dlužných částek tímto Investorem Podfondu ET IV v souladu s podmínkami tohoto 
Dodatku. 

Křížové investice 

2.63 Podfond ET IV nebude (i) spoluinvestovat a provádět akvizice či prodej s žádnými Klíčovými 
Výkonnými Manažery, Investičním Výborem ET IV, Fondem nebo jakoukoli jejich Přidruženou 
Osobou nebo jakýmkoli investičním fondem nebo fondem kolektivního investování, jež výše 
uvedené subjekty spravují nebo mu poskytují poradenství (kromě  Podfondu ET IV), nebo (ii) 
investovat do jakékoli společnosti, ve které má majetkovou účast nebo která si půjčila 
prostředky od jakéhokoliv Klíčového Výkonného Manažera, Investičního Výboru ET IV, Fondu 
nebo od jakékoliv jejich Přidružené Osoby nebo investičního fondu nebo fondu kolektivního 
investování, jež výše uvedené subjekty spravují nebo mu poskytují poradenství (kromě 
Podfondu ET IV) („Křížové Investice“) bez souhlasu Poradního Výboru ET IV. V případě, že 
má Investiční Výbor ET IV v úmyslu takovou transakci zvážit, musí písemně informovat Poradní 
Výbor ET IV a vyžádat si výslovný souhlas Poradního Výboru ET IV ještě před provedením 
uvedeného kroku. 

 

3. Možnost spoluinvestovat 
3.1 Podfond ET IV má právo nabídnout Klíčovým Investorům možnost spoluinvestovat s 

Podfondem  ET IV. Spoluinvestování s Podfondem ET IV nicméně nesmí představovat klíčový 
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prvek strategie Podfondu  ET IV. Následkem toho nebudou žádnému Investorovi poskytována 
smluvní práva spoluinvestování a příležitosti spoluinvestice poskytované Klíčovým Investorům 
ze strany Podfondu  ET IV musí být v nejlepším zájmu Podfondu  ET IV a tyto příležitosti nesmí 
porušit přístup rovnosti podmínek (pari passu) Klíčových Investorů. Spoluinvestice musí být 
prováděny souběžně a za méně výhodných nebo stejných finančních podmínek uplatnitelných 
pro Podfond  ET IV. Veškeré dohody o spoluinvestici uzavřené Podfondem ET IV musí být 
prováděny zcela otevřeně a transparentně a žádný Investor nesmí mít preferenční přístup k 
příležitostem spoluinvestování. Dohody o spoluinvestování navíc nesmí poškozovat vlastní 
investiční práva Podfondu  ET IV a obecně by měly být možnosti spoluinvestice nabízeny pouze 
v situacích, kdy minimální investice požadovaná Portfoliovou Společností přesáhne požadavky 
Podfondu  ET IV. Závěrem, Podfond ET IV  nebude dotovat spoluinvestora a spoluinvestor 
ponese příslušnou část nákladů. 

Práva spoluinvestování manažerského týmu 

3.2 Členové Investičního Výboru ET IV a jejich Přidružené Osoby a zaměstnanci Fondu a Klíčoví 
Výkonní Manažeři nemají (i) právo spoluinvestovat s Podfondem ET IV nebo (ii) investovat do 
subjektů, které spadají do investiční strategie Podfondu ET IV (kromě investice prostřednictvím 
samotného Podfondu ET IV). To však nebrání tomu, aby kdokoliv z nich vlastnil podíl nebo 
investoval (přímo nebo prostřednictvím holdingové společnosti nebo prostředníka) do: 

(a) minoritních pozic jako limited partner v seed fondech, pokud jsou uvedené investice 
sděleny Poradnímu Výboru ET IV do 3 měsíců od jejich uzavření, 

(b) libovolných investic po předchozím písemném souhlasu ze strany Poradního Výboru ET 
IV. 

3.3 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností, toto omezení se nevztahuje na investice držené před 
Datem Prvního Closingu. 

 

4. Rizikový profil 
Investice, které Podfond ET IV hodlá realizovat, budou především investicemi mimo regulované 
finanční trhy. Takové investice s sebou nesou určitá rizika spojená s každým Investičním Projektem, a 
to včetně všeobecných ekonomických podmínek, změn v oblasti požadavků regulace, úrokových 
sazeb a kolísání měn, podmínek na kapitálovém trhu a dalších faktorů. Mnohé z Investičních Projektů 
mohou být v okamžiku investice ve ztrátě nebo vykazovat rozdílné provozní výsledky mezi 
jednotlivými obdobími. Ačkoli Podfond ET IV hodlá před každou investicí provést důkladnou celkovou 
prověrku (due diligence), praxe v tomto odvětví ukazuje, že se mohou společnosti ve fázi expanze 
setkat s neočekávanými problémy v oblastech jako je vývoj produktů, marketing, finance a obecný 
management. Tyto společnosti mohou čelit intenzivní konkurenci a může u nich dojít kdykoliv ke ztrátě 
nebo podstatnému snížení hodnoty. Tyto společnosti mohou dále vyžadovat značné množství 
dodatečného kapitálu na financování expanze nebo k dosažení a udržení konkurenceschopného 
postavení. 

Popis podstatných rizik vyplývajících z investice do Podfondu ET IV: 

Menší než očekávaný růst Investičních Projektů může mít zásadně negativní vliv na budoucí 
hodnotu Investičních Projektů. Tento menší růst může být způsoben zejména pomalejší akvizicí 
nových zákazníků anebo obchodních partnerů a/nebo jejich slabší obchodní/transakční aktivitou u 
Investičních Projektů a/nebo méně kvalitní nabídkou ze strany obchodních partnerů.  

Tržby a provozní výsledky Investičních Projektů mohou být během Investičního období 
volatilní a budou záviset na schopnosti Investičních Projektů získávat a udržet si zákazníky a 
obchodní partnery/dodavatele, inovovat své produkty, posilovat značku, správně řídit cenotvorbu a 
produktový mix, vyhnout se výpadkům služeb, provozu, systémů anebo dodavatelů v jakékoliv podobě 
a reagovat na aktivitu konkurentů. 

Investiční Projekty mohou často sledovat růstové strategie, v nichž jsou vynaloženy významné 
prostředky na akvizici zákazníka, což často vede k nízké nebo záporné marži. Investiční Projekty 
mohou být nuceny vyhledávat dodatečné finanční prostředky na financování svých strategií pro růst, a 
to může vést k rozředění podílu Podfondu ET IV v Investičních Projektech. V případě, že takové 
dodatečné finanční prostředky nebudou k dispozici, může u Investičních Projektů dojít ke snížení 
předpokladů pro budoucí růst, a tedy ke snížení reálné hodnoty Investičního Projektu. 
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Vývoj státní regulace Internetu a e-komerce a nepříznivé změny či neschopnost Investičních 
Projektů se s nimi vyrovnat, mohou významným způsobem poškodit jejich provozní výsledky. Stávající 
a budoucí omezení a zákony by mohly bránit růstu internetu nebo jiných online služeb. 

Expanze Investičních Projektů na nové trhy/země může negativně ovlivnit hodnotu Investičních 
Projektů. Příčinou mohou být odlišné komerční a regulatorní podmínky, jiné obchodní praktiky i 
přítomnost lokálních konkurentů na daných trzích, kteří mohou být v místních podmínkách více 
efektivní nebo těžit z výhod „prvního příchozího“ na trh, a také takový krok může vést k rozmělnění 
pozornosti managementu takového Investičního Projektu.  

Online povaha Investičních Projektů často vyžaduje zpracování, ukládání a přenášení velkých 
objemů dat, a to včetně osobních údajů zákazníků. Neschopnost čelit ztrátě dat či narušení 
bezpečnosti, a to včetně narušení prodejních technologií a systémů, může Investiční Projekty nebo 
jejich zákazníky vystavit riziku ztráty nebo zneužití těchto informací a může vyústit v soudní spor nebo 
jinou potenciální situaci odpovědnosti či jinak poškodit podnikání Investičních Projektů. 

Menšinový podíl 
Podfond ET IV může vlastnit menšinový podíl v Investičních Projektech, a tak může mít omezenou 
schopnost chránit své zájmy v takovém Investičním Projektu. V některých případech se předpokládá, 
že mohou být sjednatelná vhodná práva akcionářů chránící zájmy Podfondu ET IV. 

Riziko nedostatečné likvidity 
V době, kdy bude Podfond ET IV připraven prodávat jednotlivá aktiva ze svého portfolia, nemusí být z 
nějakých důvodů možné tato aktiva prodat, protože například nebudou bonitní kupci, nebo protože 
cena takovýmito kupci nabízená nebude odpovídat cílovému zhodnocení Podfondu ET IV. Podfond 
ET IV bude proto možná nucen s prodejem svých aktiv čekat.  

Riziko operační 
Riziko spočívá ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo 
vlivem vnějších událostí (například nedodání aktuálních informací pro ocenění Podfondu ET IV třetí 
stranou nebo včasné nedodání konfirmace o provedených obchodech stran apod.). Toto riziko je 
omezováno udržováním odpovídajícího řídícího a kontrolního systému Fondem. Součástí operačního 
rizika je i riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být 
zapříčiněno zejména insolvencí nebo nedbalostním či úmyslným jednáním osoby, která má v úschově 
nebo jiném opatrování majetek Podfondu ET IV nebo cenné papíry vydané Podfondem ET IV. Toto 
riziko je omezováno udržováním odpovídajících procesů a kontrolních mechanismů Depozitářem. 

Riziko zrušení Fondu nebo Podfondu ET IV ze zákonem stanovených důvodů 
Fond nebo Podfond ET IV může být zrušen například z důvodu takového rozhodnutí Statutárního 
Ředitele, splynutí nebo sloučení Fondu, zrušení Fondu s likvidací nebo z důvodu rozhodnutí České 
národní banky, například pokud Podfond ET IV nemá déle než 3 měsíce Depozitáře nebo pokud 
Fondový Kapitál Podfondu ET IV nedosáhne do 36 měsíců ode dne jeho vzniku hranice 1 000 000 
EUR.  

Rizika spojená s nabytím zahraničních aktiv 
V případě zahraničních aktiv existuje riziko politické, ekonomické či právní nestability. Důsledkem 
tohoto rizika může být zejména vznik nepříznivých podmínek nakládání s aktivem (prodeje) např. v 
důsledku devizových nebo právních omezení, hospodářské recese či v krajním případě zestátnění 
nebo vyvlastnění.  

Rizika spojená s možností pozastavit vydávání a odkupování investičních akcií až na tři měsíce 
Fond má dle tohoto Dodatku možnost, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem 
chráněných zájmů akcionářů, pozastavit vydávání nebo odkupování Investičních Akcií Podfondu ET 
IV. To přináší Investorovi riziko nelikvidity předmětných Investičních Akcií. K pozastavení může dojít 
až na dobu tří měsíců. 

 

5. Informace o historické výkonnosti 
Podfond ET IV byl zapsán do seznamu podfondů vedeného Českou národní bankou dne 29. června 
2020 a vznikl dnem Zahájení vydávání Investičních Akcií. Historická výkonnost Podfondu ET IV je 
zveřejněna ve výroční zprávě, která je dostupná na webových stránkách Fondu. 
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6. Zásady hospodaření s majetkem a výplata podílů na zisku nebo výnosů 

6.1 (i) Reporting Fondu musí být v souladu s „reporting guidelines“ příležitostně vydávanými nebo 
schvalovanými Invest Europe – The Voice of Private Capital („Invest Europe“) nebo jejich 
ekvivalenty; (ii) veškerá ocenění provedená Fondem musí být vyhotovena v souladu se 
zásadami ocenění příležitostně doporučenými Invest Europe („Zásady Ocenění“) a (iii) finanční 
výkazy Fondu je třeba zveřejnit v souladu s Českými účetními standardy.  

6.2 Fond tímto souhlasí, že Investorům poskytne: 

6.2.1 Do 90 dní od konce každého finančního roku v souvislosti s výroční zprávou ověřenou 
auditorem následující informace týkající se jednotlivých Investičních Projektů: 

(a) název, země investice a datum počáteční investice; 

(b) stručný popis obchodní činnosti Portfoliové Společnosti;  

(c) měna Investičního Projektu, pokud je Investiční Projekt veden v jiné měně než 
Euro; 

(d) závazek, náklad, plnění, aktuální tržní hodnota Investičního Projektu, metody 
ocenění použité v souladu se Zásadami Ocenění a IRR (Vnitřní výnosové 
procento); 

(e) procento Portfoliové Společnosti vlastněné Podfondem ET IV; a procento 
celkového ekvitového financování této Portfoliové Společnosti; a 

(f) pokud byl Investiční Projekt v předchozím roce ukončen nebo odprodán, částku 
získanou z uvedené operace; a 

6.2.2 Do 45 dní od konce každého čtvrtletí každého finančního roku v souvislosti s 
čtvrtletními zprávami:  

(a) neauditované finanční výkazy Podfondu ET IV za jednotlivá čtvrtletí; (ii) 
čtvrtletní zprávu o činnosti: (a) s uvedením specifických částek zavolaných 
Kapitálových Závazků a investovaných na konci příslušného čtvrtletí;  

(b) detailní informace o nakoupených a prodaných investicích jménem Podfondu 
ET IV a jiným způsobem ukončených investic během příslušného období;  

(c) přehled investic a dalšího majetku ve vlastnictví Podfondu ET IV spolu se 
stručným komentářem o vývoji investic; a  

(d) neauditované ocenění jednotlivých Investičních Projektů. 

6.2.3 Čtvrtletní zprávu portfolia včetně ocenění jednotlivých Investičních Projektů a výpočtu 
NAV v souladu se Zásadami Ocenění uvedenými v tomto Dodatku. 

6.3 Majetek a dluhy z investiční činnosti Podfondu ET IV se oceňují reálnou hodnotou v souladu se 
Zásadami Ocenění, v souladu s § 196 Zákona o investičních společnostech a investičních 
fondech a dalšími platnými právními předpisy.  

6.4 Schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Podfondu 
ET IV a rozhodnutí o úhradě ztráty z hospodaření Podfondu ET IV náleží do působnosti 
Statutárního Ředitele.  

6.5 Všechny finanční výkazy Podfondu ET IV musí být ověřeny auditorem. 

6.6 Oceňování majetku a dluhů z investiční činnosti Podfondu ET IV je prováděno čtvrtletně, a to k 
poslednímu kalendářnímu dni každého čtvrtletí, popř. k jinému dni, ke kterému dá Investor 
Pokyn k Prodeji nebo Pokyn k Nákupu Investičních Akcií a Fond rozhodne o dni ocenění k 
tomuto dni. Oceňování majetku a dluhů bude prováděno v souladu se Zásadami Ocenění. Fond 
může rovněž provést ocenění majetku a dluhů z investiční činnosti Podfondu ET IV k jinému 
dni, pokud to bude považovat za nutné z důvodu ochrany akcionářů Podfondu ET IV. 

6.7 Fond účtuje o pohybu majetku a dluhů, o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s 
majetkem Podfondu ET IV odděleně od předmětu účetnictví svého, v případě nutnosti odděleně 
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pro jednotlivé podfondy a pro jednotlivé Třídy Investičních Akcií tak, aby bylo možné vypočítat 
hodnotu Fondového Kapitálu Třídy. 

6.8 Hospodářský rok Podfondu ET IV končí 31. prosince příslušného roku. 

Přijímání a poskytování úvěrů a zápůjček 

6.9 Podfond ET IV může přijímat úvěry nebo zápůjčky za standardních tržních podmínek (kde za 
standardní tržní podmínky se považuje porovnání alespoň 2 nezávislých indikativních nabídek). 

6.10 Podfond ET IV může poskytnout úvěr nebo zápůjčku Investičnímu Projektu za předpokladu, že 
půjčka poskytnutá Podfondem ET IV se provádí pouze společně s přípravou kapitálových 
investic nebo za jejím účelem a je v jakémkoli okamžiku omezena maximálně na 20 % 
Celkového Kapitálového Závazku I. V případě, že Podfond ET IV využívá k realizaci investic s 
kapitálovým nebo kvazikapitálovým rizikem úvěrové struktury, mělo by být takové financování 
považováno za kapitálové nebo kvazikapitálové bez ohledu na jeho právní formu (konvertibilní 
dluhopisy/půjčky, půjčky s opčními listy atd.). 

6.11 Podfond ET IV může ze svého majetku poskytnout zajištění úvěrů či zápůjček přijatých 
Podfondem ET IV. Poskytnutí zajištění musí být v souladu s investiční strategií Podfondu ET IV. 
O poskytnutí zajištění rozhoduje Statutární Ředitel na základě jednomyslného doporučení 
Investičního Výboru ET IV. 

6.12 Celková částka výpůjček a záruk Podfondu ET IV pro jakékoli účely nesmí příležitostně v 
žádném okamžiku překročit buď 20 % Celkového Kapitálového Závazku I nebo souhrnnou 
částku nevyčerpaného Celkového Kapitálového Závazku I ke dni, k němuž je vznik takového 
dluhu odsouhlasen, v závislosti na tom, která z těchto částek je nižší. Podfond ET IV si za 
účelem zajištění krátkodobé likvidity nesmí brát dlouhodobé půjčky (na déle než dvanáct 
měsíců) a zavazuje se brát si pouze krátkodobé půjčky (na dobu kratší než 12 měsíců). 

Bez ohledu na výše uvedené mohou být dlouhodobé půjčky ve zvláštních případech schváleny, 
pokud: 

(a) je poskytnou Investoři společně s vlastním kapitálem, a to pouze z pozice Investorů; nebo 

(b) je poskytnou třetí strany a budou kdykoli omezeny poměrem dluhu k vlastnímu kapitálu 
1:1. 

Pro vyloučení pochybností, výše uvedené limity se vztahují na veškeré výpůjční a ručitelské 
aktivity. 

6.13 Podfond ET IV se zavazuje neposkytovat půjčky Statutárnímu Řediteli, Akcionáři A, vlastníkům 
Investičních Akcií C, Fondu ani žádnému fondu spravovanému Fondem (nebo jakoukoli 
Přidruženou Osobou). 

Rozdělení a výplaty Plnění z Podfondu ET IV 

6.14 Podfond ET IV může vyplácet podíly na zisku (dividendy) a na výnosech z hospodaření 
Podfondu ET IV. Výnosy a úhrady z investic, které Podfond ET IV obdrží během Období včetně 
refinancování bankovním dluhem, mohou být Podfondem ET IV reinvestovány, a ne vyplaceny 
v souladu s limity stanovenými v čl. 2.62 tohoto Dodatku. 

6.15 Po zaplacení nákladů Podfondu ET IV a Fixní Úplaty I1 a Fixní Úplaty I2 budou veškerá plnění, 
která jsou vyplácena, provedena následujícím způsobem: 

6.15.1 Nejprve Investorům, dokud nebudou Investorům s Investičními Akciemi I (pro rata k 
počtu akcií, které vlastní) vyplaceny odpovídající Kapitálové Závazky; 

6.15.2 Na druhém místě Investorům s Investičními Akciemi I (pro rata k počtu akcií, které 
vlastní) až do vyplacení Hurdle I1 a Hurdle I2; 

6.15.3 Na třetím místě Investorům s Investičními Akciemi C (pro rata k počtu akcií, které 
vlastní) až do vyplacení Maximálního Catch-up C1 a Maximálního Catch-up C2; 

6.15.4 Na čtvrtém místě, v závislosti na zůstatku, 75 % Plnění I2 Brutto Investorům s 
Investičními Akciemi I2 (pro rata k počtu Investičních Akcií I2, které vlastní) a 25 % 
Plnění I2 Brutto Investorům s Investičními Akciemi C2 (pro rata k počtu Investičních 
Akcií C2, které vlastní) a 80 % Plnění I1 Brutto Investorům s Investičními Akciemi I1 
(pro rata k počtu Investičních Akcií I1, které vlastní) a 20 % Plnění I1 Brutto 
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Investorům s Investičními Akciemi C1 (pro rata k počtu Investičních Akcií C1, které 
vlastní). 

Plnění z realizace investic budou v závislosti na případných povolených reinvesticích vyplacena 
v peněžích co nejdříve, jak bude po jejich obdržení Podfondem ET IV možné. 

Rozdělení a výplata Plnění z Podfondu ET IV je podrobněji popsána v tomto čl. 6 tohoto 
Dodatku (viz níže). V případě jakýchkoli rozporů mezi obecnými zásadami rozdělování a 
vyplácení Plnění z Podfondu ET IV popsaných v článku 6.15 tohoto Dodatku a níže uvedeným 
konkrétním popisem tohoto postupu budou platit obecné zásady. 

6.16 Hodnota Plnění upravená o součet hodnot Fixní Úplaty I1 a Fixní Úplaty I2 se rozděluje pro rata 
k CSK takto: 

6.16.1 Plnění I1 Brutto představuje část Plnění sníženou o součet hodnot již uhrazené Fixní 
úplaty I1 a Fixní úplaty I2, která pro rata odpovídá podílu CSK I1 na CSK, plus 
uhrazená Fixní úplata I2. 

6.16.2 Plnění I2 Brutto představuje část Plnění sníženou o součet hodnot již uhrazené Fixní 
úplaty I1 a Fixní úplaty I2, která pro rata odpovídá podílu CSK I2 na CSK, plus 
uhrazená Fixní úplata I1. 

6.17 Části Plnění I1 Brutto, které náleží vlastníkům Investičních Akcií I1 a Investičních Akcií C1, 
budou rozděleny (podle pravidel pro rozdělení hodnoty Fondového Kapitálu uvedených v čl. 7.7 
– 7.10) následovně: 

6.17.1 V případě, že součet všech Plnění I1 Brutto je menší nebo roven hodnotě CSK I1, pak 

(i) Investorům držícím Investiční Akcie I1 pro rata Investičních Akcií I1 náleží 
Plnění I1 Brutto; a  

(ii) Investorům držícím Investiční Akcie C1 pro rata Investičních Akcií C1 náleží 
plnění v nulové výši. 

6.17.2 V případě, že součet všech Plnění I1 Brutto je větší než hodnota CSK I1 a zároveň 
menší nebo roven součtu hodnot CSK I1 a Hurdle I1, pak 

(i) Investorům držícím Investiční Akcie I1 pro rata Investičních Akcií I1 náleží 
Plnění I1 Brutto; a  

(ii) Investorům držícím Investiční Akcie C1 pro rata Investičních Akcií C1 náleží 
plnění v nulové výši. 

6.17.3 V případě, že součet všech Plnění I1 Brutto je větší než součet hodnot CSK I1 a 
Hurdle I1 a zároveň menší než součet hodnot CSK I1, Hurdle I1 a Maximální Catch-up 
C1, pak 

(i) Investorům držícím Investiční Akcie I1 pro rata Investičních Akcií I1 náleží 
součet CSK I1 a Hurdle I1; a 

(ii) Investorům držícím Investiční Akcie C1 pro rata Investičních Akcií C1 náleží 
rozdíl mezi Plnění I1 Brutto, CSK I1 a Hurdle I1. 

6.17.4 V případě, že součet všech Plnění I1 Brutto je větší než součet hodnot CSK I1, Hurdle 
I1 a Maximální Catch-up C1, pak 

(i) Investorům držícím Investiční Akcie I1 pro rata Investičních Akcií I1 náleží 
součet hodnot CSK I1 a 80% z rozdílu Plnění I1 Brutto a CSK I1; a 

(ii) Investorům držícím Investiční Akcie C1 pro rata Investičních Akcií C1 náleží 
20% z rozdílu Plnění I1 Brutto a CSK I1. 

6.18 Části Plnění I2 Brutto, které náleží vlastníkům Investičních Akcií I2 a Investičních Akcií C2, 
budou rozděleny (podle pravidel pro rozdělení Net Asset Value uvedených v čl. 7.7 – 7.10) 
následovně: 

6.18.1 V případě, že součet všech vyplacených Plnění I2 Brutto je menší nebo roven hodnotě 
CSK I2, pak: 
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(i) Investorům držícím Investiční Akcie I2 pro rata Investičních Akcií I2 náleží 
Plnění I2 Brutto; a 

(ii) Investorům držícím Investiční Akcie C2 pro rata Investičních Akcií C2 náleží 
plnění v nulové výši. 

6.18.2 V případě, že součet všech Plnění I2 Brutto je větší než hodnota CSK I2 a zároveň 
menší nebo roven součtu hodnot CSK I2 a Hurdle I2, pak: 

(i) Investorům držícím Investiční Akcie I2 pro rata Investičních Akcií I2 náleží 
Plnění I2 Brutto; a 

(ii) Investorům držícím Investiční Akcie C2 pro rata Investičních Akcií C2 náleží 
plnění v nulové výši. 

6.18.3 V případě, že součet všech Plnění I2 Brutto je větší než součet hodnot CSK I2 a 
Hurdle I2 a zároveň menší než součet hodnot CSK I2, Hurdle I2 a Maximální Catch-up 
C2, pak:  

(i) Investorům držícím Investiční Akcie I2 pro rata Investičních Akcií I2 náleží 
součet CSK I2 a Hurdle I2; a 

(ii) Investorům držícím Investiční Akcie C2 pro rata Investičních Akcií C2 náleží 
rozdíl mezi Plnění I2 Brutto, CSK I2 a Hurdle I2. 

6.18.4 V případě, že součet všech Plnění I2 Brutto je větší než součet hodnot CSK I2, Hurdle 
I2 a Maximální Catch-up C2, pak: 

(i) Investorům držícím Investiční Akcie I2 pro rata Investičních Akcií I2 náleží 
součet hodnot CSK I2 a 75% z rozdílu Plnění I2 Brutto a CSK I2; a 

(ii) Investorům držícím Investiční Akcie C2 pro rata Investičních Akcií C2 náleží 
25% z rozdílu Plnění I2 Brutto a CSK I2. 

6.19 Investoři vlastnící Investiční Akcie C obdrží Plnění C1 a Plnění C2, na které získají nárok teprve 
poté, co Fond odkoupí všechny Investiční Akcie I.  

Vypořádání v naturáliích (in specie) 

6.20 Podfond ET IV není oprávněn provádět před likvidací Podfondu ET IV vypořádání v naturáliích. 
Pokud během likvidace Podfondu ET IV Statutární Ředitel předvídá rozdělování v naturáliích, 
Investoři mají právo takové vypořádání buď akceptovat, nebo odmítnout anebo takový majetek 
rozdělovaný v naturáliích nechat s ohledem na jeho realizaci spravovat Podfondem ET IV nebo 
třetí stranou. Pokud se navíc vypořádání v naturáliích provádí formou cenných papírů, jež jsou 
již kotovány na burze, hodnota těchto cenných papírů bude odpovídat váženému průměru 
kotované ceny v momentě uzavírky těchto cenných papírů za pět pracovních dnů před 
uvedeným vypořádáním (nebo pokud je lhůta od data kotace kratší) a pět pracovních dnů 
následujících po uvedeném vypořádání. 

Opakovaně upisovatelné výplaty (Recallable distributions) 

6.21 Od každého Investora osobně lze požadovat, aby Podfondu ET IV vrátil jakoukoliv částku, jež 
mu byla vyplacena, ne však částku větší než která odpovídá 30 % z veškerých Plnění 
vyplacených tomuto Investorovi, za účelem pokrytí (i) jakéhokoliv nároku ze záruky, zastoupení, 
garance nebo odškodnění ve vztahu k Divestici, pokud je takový nárok vznesen během dvou let 
od data Divestice nebo (ii) jakéhokoliv nároku na odškodnění Odškodněné Osoby vzneseného 
až do data druhého výročí zahájení likvidace Podfondu ET IV. Jakákoliv takto vrácená částka 
bude považována za částku, která nebyla nikdy vyplacena. Z administrativních důvodů je nutné, 
aby bylo v oznámení o výplatě při vyplácení jasně uvedeno, zda je u daných vyplácených 
částek možné danou výplatu vyžádat zpět (recall). 

 

7. Údaje o cenných papírech vydávaných podfondem ET IV 

Investiční Akcie 

7.1 Investiční Akcie jsou kusové akcie na jméno, bez jmenovité hodnoty, které představují stejné 
podíly na Fondovém Kapitálu Třídy.  



33 
 

7.2 S Investiční Akcií je spojeno právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet 
Podfondu ET IV. Investiční Akcie odkoupením zanikají. Další informace o vydávání a 
odkupování Investičních Akcií jsou uvedeny v části II. tohoto Dodatku. 

7.3 S vlastnictvím Investičních Akcií není spojeno hlasovací právo na Valné Hromadě s výjimkou 
případů uvedených v čl. 1.6 a 1.7 tohoto Dodatku. 

7.4 Aktuální hodnota Investiční Akcie příslušné Třídy se určuje jako podíl hodnoty Fondového 
Kapitálu Třídy a počtu vydaných Investičních Akcií v rámci této Třídy se zaokrouhlením 
minimálně na čtyři desetinná místa.  

7.5 Fond je povinen vést evidenci Investičních Akcií v samostatné evidenci na účtech vlastníků 
nebo na účtech zákazníků. Samostatná evidence vedená Fondem a navazující evidence jsou 
vedeny v souladu s § 93 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a vyhláškou č. 58/2006 Sb. o 
způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů. 

7.6 Podfond ET IV vydává Investiční Akcie Třídy I1, Investiční Akcie Třídy I2, Investiční Akcie Třídy 
C1 a Investiční Akcie Třídy C2. Třídy se od sebe liší podílem na Plnění, případně výší a 
strukturou poplatků. Není-li ve Statutu uvedeno jinak, je s akcionáři každé Třídy zacházeno 
stejně a vztahují se na ně ve Statutu uvedená pravidla nerozdílně. 

7.7 Hodnota Fondového kapitálu (dále „NAV (F)”), upravená o součet hodnot Fixní úplaty I1 a Fixní 
úplaty I2, se rozděluje pro rata CSK takto: 

7.7.1 NAV(F1) představuje část NAV(F) sníženou o součet hodnot již uhrazené Fixní úplaty 
I1 a Fixní úplaty I2, která pro rata odpovídá podílu CSK I1 na CSK, plus uhrazená 
Fixní úplata I2. 

7.7.2 NAV(F2) představuje část NAV(F) sníženou o součet hodnot již uhrazené Fixní úplaty 
I1 a Fixní úplaty I2, která pro rata odpovídá podílu CSK I2 na CSK, plus uhrazená 
Fixní úplata I1. 

7.8 Hodnota Fondového kapitálu Třídy C1 (dále „NAV(C1)“) a Hodnota Fondového kapitálu Třídy I1 
(dále „NAV(I1)“) se určí na základě následujících ustanovení takto: 

7.8.1 v případě, že hodnota NAV(F1) je menší nebo rovna hodnotě CPK I1, pak 

(i) NAV(I1) se rovná NAV(F1); a 

(ii) NAV(C1) se rovná nule. 

7.8.2 v případě, že hodnota NAV(F1) je větší než hodnota CPK I1 a zároveň menší nebo 
rovna součtu hodnot CPK I1 a Neuhrazeného Hurdle I1, pak 

(i) NAV(I1) se rovná NAV(F1); a 

(ii) NAV(C1) se rovná nule. 

7.8.3 v případě, že hodnota NAV(F1) je větší než součet hodnot CPK I1 a Neuhrazeného 
Hurdle I1 a zároveň menší nebo rovna součtu hodnot CPK I1, Neuhrazeného Hurdle 
I1 a Neuhrazeného Catch-up C1, pak 

(i) NAV(I1) se rovná součtu (x) CPK I1; a (y) Neuhrazeného Hurdle I1; a 

(ii) NAV(C1) se rovná rozdílu mezi (x) NAV(F1) a (y) NAV(I1). 

7.8.4 případě, že hodnota NAV(F1) je větší než součet hodnot CPK I1, Neuhrazeného 
Hurdle I1 a Neuhrazeného Catch-up C1, pak: 

(i) NAV(I1) se rovná: 

a. CSK I1; plus 

b. 80% ze (součtu (x) NAV(F1) a (y) vyplacená Plnění I1C1 minus CSK I1); 
minus 

c. vyplacená Plnění I1. 

(ii) NAV(C1) se rovná rozdílu mezi (x) NAV(F1) a (y) NAV(I1). 

7.9 Hodnota Fondového kapitálu Třídy C2 (dále „NAV(C2)“) a Hodnota Fondového kapitálu Třídy I2 
(dále „NAV(I2)“) se určí na základě následujících ustanovení takto: 
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7.9.1 v případě, že hodnota NAV(F2) je menší nebo rovna hodnotě CPK I2, pak 

(i) NAV(I2) se rovná NAV(F2); a 

(ii) NAV(C2) se rovná nule. 

7.9.2 v případě, že hodnota NAV(F2) je větší než hodnota CPK I2 a zároveň menší nebo 
rovna součtu hodnot CPK I2 a Neuhrazeného Hurdle I2, pak 

(i) NAV(I2) se rovná NAV(F2); a 

(ii) NAV(C2) se rovná nule. 

7.9.3 v případě, že hodnota NAV(F2) je větší než součet hodnot CPK I2 a Neuhrazeného 
Hurdle I2 a zároveň menší nebo rovna součtu hodnot CPK I2, Neuhrazeného Hurdle 
I2 a Neuhrazeného Catch-up C2, pak 

(i) NAV(I2) se rovná součtu (x) CPK I2; a (y) Neuhrazeného Hurdle I2; a 

(ii) NAV(C2) se rovná rozdílu mezi (x) NAV(F2) a (y) NAV(I2). 

7.9.4 v případě, že hodnota NAV(F2) je větší než součet hodnot CPK I2, Neuhrazeného 
Hurdle I2 a Neuhrazeného Catch-up C2, pak: 

(i) NAV(I2) se rovná: 

a. CSK I2; plus 

b. 75% ze (součtu (x) NAV(F2) a (y) vyplacená Plnění I2C2 minus CSK I2); 
minus 

c. vyplacená Plnění I2. 

(ii) NAV(C2) se rovná rozdílu mezi (x) NAV(F2) a (y) NAV(I2). 

7.10 Ceny Investičních akcií P(I1), P(I2), P(C1) a P(C2) se vypočtou podle následujících vzorců při 
celkovém počtu Investičních Akcií I1 „V(I1)“, Investičních Akcií I2 „V(I2)“ Investičních Akcií C1 
„V(C1)“ a Investičních Akcií C2 „V(C2)“: 
P(I1)=NAV(I1)/V(I1) 

P(I2)=NAV(I2)/V(I2) 

P(C1)=NAV(C1)/V(C1) 

P(C2)=NAV(C2)/V(C2). 

 

8. Poplatky a náklady 

Vstupní poplatek 

8.1 Vstupní Poplatek účtuje Fond Investorovi za nákup Investičních Akcií I. Výše Vstupního 
Poplatku, který je příjmem Fondu, činí 1,00 % z hodnoty Kapitálového Závazku příslušného 
Investora a účtuje se nikoliv pouze Investorům v rámci Prvního Upisovacího Období, ale všem 
Novým Investorům. Konkrétní výše Vstupního Poplatku účtovaného Fondem je uvedena v 
Investiční Smlouvě.  

Výstupní poplatek 

8.2 Fond může Investorovi při odkoupení Investičních Akcií účtovat Výstupní Poplatek. Výše 
Výstupního Poplatku, který je příjmem Podfondu ET IV, činí 95,00 % z hodnoty odkupovaných 
Investičních Akcií. Konkrétní výše Výstupního Poplatku účtovaného Fondem je uvedena v 
Investiční Smlouvě. 

Fixní Úplata 

8.3 Za správu Podfondu ET IV náleží Fondu Fixní Úplata hrazená z majetku Podfondu ET IV.  

8.4 Fixní Úplata I1 po dobu Investičního Období se stanoví jako 2 % p.a. Celkového Kapitálového 
Závazku I1 ke konci předcházejícího kalendářního roku a je hrazena vždy ročně dopředu 
(nejpozději do konce měsíce následujícího po konci kalendářního roku). První Fixní Úplata I1 
hrazená Podfondem ET IV bude hrazená za rok 2020 na základě výše Celkového Kapitálového 
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Závazku I1 k poslednímu dni Prvního Upisovacího Období (včetně) a bude hrazena 
proporcionálně pouze za období od vzniku Podfondu ET IV do konce roku. V případě změn 
Celkového Kapitálového Závazku I1, k nimž dojde během kalendářního roku v důsledku 
Kapitálového Závazku Nového Investora, bude Fixní Úplata I1 v roce přistoupení Nového 
Investora do Podfondu ET IV stanovena jako 2 % p.a. Kapitálového Závazku Nového Investora 
(počet dní ode dne vzniku Podfondu ET IV do konce kalendářního roku, ve kterém Nový 
Investor přistoupil) a bude splatná ke dni uzavření Investiční Smlouvy Novým Investorem.  

8.5 Fixní Úplata I1 za obhospodařování Podfondu ET IV po uplynutí Investičního Období bude 
stanovena jako 1.75% p.a. CSK I1 v následujícím kalendářním roce a ponížena o 0.25 
procentního bodu v každém dalším kalendářním roce až do dosažení minimální částky Fixní 
Úplaty I1 ve výši 0.5 % p.a. CSK I1. Je hrazena vždy ročně dopředu (nejpozději do konce 
měsíce následujícího po konci kalendářního roku). 

8.6 Fixní Úplata I1 za celou Dobu Existence Podfondu ET IV (včetně prodloužení v souladu s čl. 1.3 
tohoto Dodatku) nesmí přesáhnout 15 % Celkového Kapitálového Závazku I1 (v součtu se 
Vstupním poplatkem účtovaným Investorům, kteří jsou vlastníky Investičních Akcií I1, který je 
příjmem Fondu, tedy nesmí přesáhnout 16 % Celkového Kapitálového Závazku I1). Pokud by 
Fond čerpal Fixní Úplatu I1 nebo Vstupní Poplatek ve výši přesahující uvedenou maximální 
částku, bude rozdíl co nejdříve vyplacen Fondem Podfondu ET IV, nejpozději však v rámci 
likvidace Podfondu ET IV. 

8.7 Fixní Úplata I2 po dobu Investičního Období se stanoví jako 2,5 % p.a. Celkového Kapitálového 
Závazku I2 ke konci předcházejícího kalendářního roku a je hrazena vždy ročně dopředu. První 
Fixní Úplata I2 hrazená Podfondem ET IV bude hrazená za rok 2020 na základě výše 
Celkového Kapitálového Závazku I2 k poslednímu dni Prvního Upisovacího Období (včetně) a 
bude hrazena proporcionálně pouze za období od vzniku Podfondu ET IV do konce roku. V 
případě změn Celkového Kapitálového Závazku I2, k nimž dojde během kalendářního roku v 
důsledku Kapitálového Závazku Nového Investora, bude Fixní Úplata I2 v roce přistoupení 
Nového Investora do Podfondu ET IV stanovena jako 2,5 % p.a. Kapitálového Závazku Nového 
Investora (počet dní ode dne vzniku Podfondu ET IV do konce kalendářního roku, ve kterém 
Nový Investor přistoupil) a bude splatná ke dni uzavření Investiční Smlouvy Novým Investorem. 

8.8 Fixní Úplata I2 za obhospodařování Podfondu ET IV po uplynutí Investičního Období bude 
stanovena jako 2.25% p.a. CSK I2 v následujícím kalendářním roce a ponížena o 0.25 
procentního bodu v každém dalším kalendářním roce až do dosažení minimální částky Fixní 
Úplaty I1 ve výši 1.0 % p.a. CSK I2. Je hrazena vždy ročně dopředu (nejpozději do konce 
měsíce následujícího po konci kalendářního roku). 

8.9 Fixní Úplata I2 za celou Dobu Existence Podfondu ET IV (včetně prodloužení v souladu s čl. 1.3 
tohoto Dodatku) nesmí přesáhnout 18 % Celkového Kapitálového Závazku I2 (v součtu se 
Vstupním poplatkem účtovaným Investorům, kteří jsou vlastníky Investičních Akcií I2, který je 
příjmem Fondu, tedy nesmí přesáhnout 19 % Celkového Kapitálového Závazku I2). Pokud by 
Fond čerpal Fixní Úplatu I2 nebo Vstupní Poplatek ve výši přesahující uvedenou maximální 
částku, bude rozdíl co nejdříve vyplacen Fondem Podfondu ET IV, nejpozději však v rámci 
likvidace Podfondu ET IV. 

8.10 V případě, že platby na Fixní Úplatu I1 a Fixní Úplatu I2 převyšují částky vypočtené podle 
článku 8 tohoto Dodatku, budou přeplatky na základě rozhodnutí Statutárního Ředitele vráceny 
do Podfondu ET IV. 

8.11 Během období, kdy budou aktivity Podfondu ET IV v důsledku jakékoli Události v Režimu 
Pozastavení, bude Fixní Úplata I1 a I2 vypočtena jako 1 % p.a. pořizovací ceny aktivního 
portfolia Podfondu ET IV na konci předchozího čtvrtletí (v souladu s příslušnou čtvrtletní 
zprávou), přičemž tato pořizovací cena bude snížena o pořizovací cenu prodaných nebo 
částečně či úplně odepsaných investic Podfondu ET IV a musí být vždy vyplácena ročně a 
předem. Rozdíl mezi Fixní Úplatou vypočtenou podle předchozích odstavců a Fixní Úplatou 
vypočtenou podle tohoto odstavce musí být vrácen do majetku Podfondu ET IV nejpozději na 
konci měsíce následujícího po konci kalendářního roku, za který byla Fixní Úplata placena. 

Vyrovnání Fixní Úplaty 

8.12 Fond, členové Investičního Výboru ET IV nebo jejich příslušné Přidružené Osoby jsou povinni 
každé čtvrtletí podat Poradnímu Výboru ET IV zprávu o poplatcích vztahujících se k investicím, 
Divesticím, držbě nebo monitoringu majetku nebo k příležitostem spoluinvestice včetně mimo 
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jiné transakčních poplatků, poplatků za služby, poplatků za vypovězení a dalších poplatků, jež 
obdrží, tak, aby byla po vyrovnání jakýchkoli výdajů vzniklých Fondu, členům Investičního 
Výboru ET IV nebo jakékoliv jejich Přidružené Osoby ve vztahu k příslušnému Investičnímu 
Projektu, které mají být náležitě hrazeny Podfondem ET IV, celková bilance těchto poplatků 
(bez jakéhokoliv DPH nebo jiné podobné příslušné daně) započtena jako aktivum proti Fixní 
Úplatě, a snižovala tak výši Fixní Úplaty nebo byla vrácena Podfondu ET IV. 

Odměna depozitáře 

8.13 Za výkon depozitáře Fondu má depozitář nárok na odměnu hrazenou Podfondem ET IV. 
Odměna depozitáře představuje maximálně 600 000 Kč ročně (včetně daně z přidané hodnoty). 
Specifická částka uvedená v předchozí větě se stanoví depozitářskou smlouvou. Odměna 
depozitáře Fondu je hrazena zpětně následující měsíc.  

Odměna investiční společnosti 

8.14 Investiční společnost, tedy QI Investiční společnost, a.s., se sídlem na adrese Rybná 682/14, 
Praha 1, PSČ 110 05, IČO: 24837202, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského 
soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 17126, částečně zodpovědná za správu Podfondu ET IV, má 
právo na odměnu za svou činnost, která bude hrazena z majetku Podfondu ET IV; jedná se o 
částku ve výši maximálně 900 000 Kč ročně. Konkrétní výše odměny bude stanovena ve 
smlouvě uzavřené s investiční společností. Platba musí být hrazena pololetně po uplynulém 
pololetí. Odměna nezahrnuje daň z přidané hodnoty. Pokud se správce nebo management 
stane plátcem daně, bude daň z přidané hodnoty přidána. 

Odměna za vedení účetnictví 

8.15 Třetí strana poskytující účetnictví a služby daňového poradenství má právo na odměnu 
hrazenou z majetku Podfondu ET IV ve výši maximálně 200 000 Kč ročně (včetně daně z 
přidané hodnoty). Konkrétní výše odměny bude stanovena ve smlouvě uzavřené s firmou 
poskytující účetnictví. Platba je hrazena zpětně následující měsíc. 

Další náklady 

8.16 Následující náklady jsou rovněž hrazeny z majetku Podfondu ET IV, za předpokladu, že takové 
náklady jsou opodstatněné, vznikly patřičným způsobem a jsou náležitě zdokumentovány: 

(a) náklady cizího kapitálu, 

(b) transakční náklady na uzavřené nebo neuzavřené Investice, včetně due diligence, 
cestovních nákladů a poplatků právním, technickým a jiným transakčním poradcům, 
akviziční náklady, 

(c) náklady na řízení / správu Investic, financování, hedging (za podmínky, že Podfond ET IV 
nesmí provádět spekulativní hedgingové aktivity jakékoli povahy) a prodej Investic,  

(d) odměny za úschovu a správu investičních nástrojů, 

(e) odměny za vedení majetkových účtů investičních nástrojů, 

(f) úroky z úvěrů a půjček přijatých Podfondem ET IV, 

(g) náklady na účetní a daňový audit, 

(h) soudní, správní a notářské poplatky,  

(i) daně, 

(j) náklady na daňové a právní poradenství, 

(k) pojištění (včetně nákladů na pojištění odpovědnosti za škodu), náklady na soudní výlohy 

(l) náklady na ocenění a přecenění aktiv v majetku Podfondu ET IV a na reportování 
akcionářům Podfondu ET IV, 

(m) jakékoli další v písm. a) až l) výslovně neuvedené náklady, které Fond, Depozitář a 
investiční společnost jednající s odbornou péčí nutně a účelně vynaloží v souvislosti se 
založením a vznikem Fondu (zřizovací výdaje) nebo Podfondu ET II, obhospodařováním 
a administrací Podfondu ET IV. 
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8.17 Fond odpovídá za veškeré ostatní výdaje (včetně, mimo jiné, nákladů na pojistné, které vznikly 
v souvislosti s jiným pojištěním odpovědnosti za škodu při výkonu povolání než tím, které je 
uvedeno v čl. 8.16(k) tohoto Dodatku), veškeré režijní náklady nebo provozní náklady na Fond 
(včetně odměn a výdajů zaplacených zaměstnancům Fondu, nájemného a souvisejících služeb) 
a náklady na jakékoli externí poradce, které se Fond zavázal Podfondu ET IV poskytnout.  

Zmařené transakční náklady 

8.18 Zmařené transakční náklady, tj. jakékoli poplatky nebo odměny jakéhokoli typu související s 
navrhovanou transakcí, která není dokončena, jsou hrazeny z majetku Podfondu ET IV pouze 
tehdy, pokud Investiční Výbor ET IV takovou navrhovanou transakci před vznikem těchto 
transakčních nákladů na ukončení písemně doporučil a pokud je výše uvedené řádně 
zdokumentováno.  

 

9. Převody 

Jakékoli převody Investičních Akcií třetím stranám mohou být prováděny pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Investičního Výboru ET IV, jinak jsou neplatné; u zamýšlených 
převodů do Přidružených Osob nesmí být tento souhlas bezdůvodně odmítán nebo odkládán. 
Podrobné předpisy týkající se postupu pro převody Investičních Akcií jsou součástí Investičních 
Smluv. 

 

10. Rozhodné právo 

Tento Dodatek se řídí zákony České republiky. 
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ČÁST II. ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI DODATKU 
Informace o vydávání a odkupování Investičních Akcií Podfondu ENERN TECH IV 

Určení hodnoty Investiční Akcie 

1.1 Aktuální hodnota Investiční Akcie se určuje jako podíl hodnoty Fondového Kapitálu Třídy a 
počtu vydaných Investičních Akcií příslušné Třídy se zaokrouhlením na čtyři desetinná místa. 

1.2 Aktuální hodnota Investiční Akcie se stanovuje ke dni ocenění, kterým je poslední kalendářní 
den každého kalendářního roku nebo jakýkoli jiný pracovní den, který určí Statutární Ředitel 
jako mimořádný obchodní den nebo tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem („Den Ocenění“).  

1.3 Fond je povinen ke konci účetního období a na žádost jakéhokoli Investora zaslat všem 
vlastníkům Investičních Akcií informaci o aktuální hodnotě Investiční Akcie. 

Vydávání Investičních Akcií 

1.4 Po podpisu Investiční Smlouvy a nejpozději 14 dnů před povinností uhradit částku na nákup 
Investičních Akcií na účet uvedený ve Výzvě k Úpisu zasílá Fond Investorovi Výzvu k Úpisu. 
Na základě instrukcí ve Výzvě k Úpisu je Investor povinen uhradit částku tzv. 
„identifikovanou platbou“ (kde variabilním symbolem je číslo smlouvy, specifickým 
symbolem je číselná část ISIN Podfondu ET IV). Identifikovaná platba zároveň představuje 
Pokyn k Nákupu (Investor nepodává písemný pokyn). V Investiční Smlouvě uzavřené mezi 
Investorem a Fondem mohou být stanovena podrobnější pravidla pro určení termínů 
zaplacení částky, z níž bude Investorem hrazena částka na úhradu Investičních Akcií.  

1.5 Po připsání částky určené na úhradu Investičních Akcií na účet uvedený ve Výzvě k Úpisu a 
po stanovení aktuální hodnoty Investiční Akcie vydá Fond prostřednictvím Registrátora 
Investiční Akcie, a to nejpozději do 6 měsíců ode Dne Ocenění („Datum Vypořádání“). K 
Datu Vypořádání připíše Registrátor na účet Investora příslušný počet Investičních Akcií. 

1.6 Fond je povinen vydávat Investiční Akcii příslušné Třídy za částku, která se rovná aktuální 
hodnotě Investiční Akcie příslušné Třídy vyhlášené ke Dni Ocenění. Počet vydaných 
Investičních Akcií příslušné Třídy je určen jako podíl částky určené na úhradu Investičních 
Akcií poukázané Investorem na účet Fondu a aktuální hodnoty Investiční Akcie pro příslušnou 
Třídu, vyjádřený jako nejbližší nižší celé číslo. Investiční Akcie vydané v rámci Prvního 
Upisovacího Období budou vydány za částku 1 EUR za jednu Investiční Akcii, popř. za částku 
uvedenou ve Výzvě k Úpisu, a to do rozhodnutí Statutárního Ředitele o ukončení tohoto 
období, nejpozději však do tří měsíců ode dne Zahájení vydávání Investičních Akcií.  

1.7 Fond si za účelem udržení své a důvěryhodnosti vyhrazuje právo rozhodnout, které žádosti 
zájemců o nabytí Investičních Akcií akceptuje. Fond je oprávněn odmítnout provést Pokyn k 
Nákupu, resp. ukončit Smlouvu o Úpisu: 

(a) pokud má podezření, že by uzavřením Smlouvy o Úpisu nebo realizací Pokynu k Nákupu 
mohlo dojít k porušení jakýchkoli právních předpisů, legalizaci výnosů z trestné činnosti 
nebo financování terorismu; 

(b) pokud je návrh Smlouvy o Úpisu nebo Pokyn k Nákupu nepřesný, neúplný, neurčitý či 
nesrozumitelný nebo neobsahuje všechna prohlášení, nebo má-li Fond za to, že i již 
poskytnutá prohlášení Investora nejsou ve všech ohledech přesná, úplná a platná; 

(c) pokud má důvodné pochybnosti o tom, zda Investor splňuje všechny požadavky kladené 
na Investora právními předpisy nebo Statutem; 

(d) pokud má pochybnosti o tom, zda byl Pokyn k Nákupu vydán Investorem či osobou 
oprávněnou za Investora jednat nebo byl vydán v rozporu se Statutem, Investiční 
Smlouvou, Smlouvou o Úpisu nebo Obchodními Podmínkami; 

(e) v dalších případech stanovených Investiční Smlouvou. 

Fond neuzavře Investiční Smlouvu s Novým Investorem, pokud by aktuální hodnota Investiční 
Akcie příslušné Třídy vyhlášená ke Dni Ocenění (za kterou bude vydána první část 
Investičních Akcií příslušné Třídy Novému Investorovi v souladu s čl. 1.8(b) Části II tohoto 
Dodatku) klesla pod částku 1 EUR za jednu Investiční Akcii za současného zohlednění 
uhrazené Fixní Úplaty I1, resp. Fixní Úplaty I2 na jednu Investiční Akcii příslušné Třídy. 

1.8 Při zasílání Výzev k Úpisu musí Fond splnit následující podmínky: 
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(a) Fond zasílá Výzvy k Úpisu Investorům pro rata jejich Kapitálového Závazku na Celkovém 
Kapitálovém Závazku I; pro vyloučení jakýchkoli pochybností se konstatuje, že může 
Fond požadovat od Investora zaslání vyšší částky, než která by odpovídala pro rata 
pravidlu dle předchozí věty, v případě, kdy by jinak Investor (v důsledku pro rata volání 
Kapitálového Závazku) nesplnil zákonné požadavky na kvalifikovaného investora; částka 
v rozsahu přesahujícím pro rata zavolaný Kapitálový Závazek nepředstavuje Pokyn 
k Nákupu, tj. nejsou za ni vydány Investiční Akcie k aktuálnímu Dni ocenění, nýbrž bude 
představovat Pokyn k Nákupu v příslušné výši (dle pro rata pravidel volání Kapitálového 
Závazku) v návaznosti na další Výzvu k Úpisu/Výzvy k Úpisu; pro účely výplat Plnění se 
nezapočítává částka v rozsahu přesahujícím pro rata zavolaný Kapitálový Závazek do 
Celkového Splaceného Kapitálu, přitom ale tato částka představuje splacenou investici ve 
smyslu § 272 ZISIF, Investor tedy nemá nárok na její vrácení (s výjimkou postupu dle čl. 
1.9 části II tohoto Dodatku od okamžiku, kdy je ve vztahu k této částce možné jej 
aplikovat);     

(b) aby byl Fond schopen dosáhnout stejné úrovně splaceného kapitálu na straně všech 
Investorů, musí v případě Kapitálových Závazků Nových Investorů (nebo dalších 
Kapitálových Závazků stávajících Investorů) provedených v rámci jakýchkoli dalších 
Closingů nejprve zaslat Výzvu k Úpisu Novým Investorům (nebo stávajícím Investorům v 
případě dalších Kapitálových Závazků), a to až do takové výše, aby došlo k dorovnání 
výše jejich splaceného kapitálu s výší Celkového Splaceného Kapitálu (vyjádřeno v 
procentech jako poměr k Celkovému Kapitálovému Závazku I); teprve poté Fond v 
případě potřeby zašle Fond Výzvy k Úpisu Investorům pro rata k výši jejich Kapitálového 
Závazku.  

Odkupování Investičních Akcií 

1.9 Odkupování Investičních Akcií z podnětu Investora 

Každý Investor má právo na zpětné odkoupení zvolené částky a počtu svých Investičních 
Akcií Fondem na účet Podfondu ET IV, a to prostřednictvím formuláře Pokyn k Prodeji, který 
je k dispozici na internetové adrese www.enern.eu (dále jen „Pokyn k Prodeji“). Lhůta pro 
podání Pokynu k Prodeji je stanovena v čl. 1.11 části II tohoto Dodatku. Investor je v tomto 
případě povinen podat avízo o Pokynu k Prodeji („Avízo“) ve lhůtě stanovené níže. Investor 
Avízo zasílá na standardizovaném formuláři, který je k dispozici na internetové adrese 
www.enern.eu. Avízo musí být Investorem zasláno na adresu Fondu. V případě, že Investor 
Avízo požadovaným způsobem Fondu ve stanovené lhůtě nezašle, má Fond právo Avízo 
jakož i Pokyn k Prodeji odmítnout.  

Lhůta pro podání Avíza musí činit alespoň 90 dnů před Dnem Ocenění, ke kterému Investor 
hodlá podat Pokyn k Prodeji. Fond prostřednictvím Registrátora odepíše příslušný počet 
Investičních Akcií zpravidla v poslední den kalendářního měsíce následujícího po Dni 
Ocenění, ke kterému byl Pokyn k Prodeji podán. Zpravidla do pěti dní ode Dne Vypořádání 
provede Fond finanční vypořádání odkupu, nejpozději však do 6 měsíců ode Dne Ocenění, 
pokud nedojde k pozastavení odkupování. 

Fond je oprávněn účtovat Investorovi Výstupní Poplatek. Výše Výstupního Poplatku, který je 
příjmem Podfondu ET IV, činí 95,00 % z hodnoty odkupovaných Investičních Akcií. Konkrétní 
výše Výstupního Poplatku účtovaného Fondem je uvedena v Investiční Smlouvě. 

1.10 Odkupování Investičních Akcií z podnětu Fondu 

K odkupu Investičních Akcií může vyzvat Investory také Fond, a to Výzvou k Prodeji. Výzvu k 
Prodeji doručí Fond Investorovi nejpozději 14 dnů před povinností podat Pokyn k Prodeji. 
Důvodem pro podání Výzvy k Prodeji Fondem je možnost významné Divestice nebo možnost 
refinancování Podfondu ET IV. Investor je na základě Výzvy k Prodeji povinen podat Pokyn k 
Prodeji. Při odkupu Investičních Akcií na základě Výzvy k Prodeji z podnětu Fondu se 
neúčtuje Výstupní Poplatek. 

1.11 Lhůty k podání Pokynu k Prodeji 

Pokyn k Prodeji lze podat Fondu nejpozději do 15. dne měsíce, jehož posledním dnem je Den 
Ocenění („Poslední Den pro Doručení Pokynu“). Je-li Posledním Dnem pro Doručení 
Pokynu den, který není pracovním dnem, je Posledním dnem pro doručení pokynu dle 
předchozí věty ten pracovní den, který jako první bezprostředně předchází 15. dni toho 
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měsíce. Pokyn k Prodeji Investičních Akcií podaný kdykoliv ve lhůtě od nejblíže 
předcházejícího Posledního dne pro Doručení Pokynu do doby uvedené v předchozí větě se 
považuje za podanou v den Posledního Dne pro Doručení Pokynu. O změně lhůty uvedené v 
tomto článku může rozhodnout Statutární Ředitel. 

1.12 Investiční Akcie je Fondem odkupována za aktuální hodnotu Investiční Akcie příslušné Třídy 
vyhlášenou ke Dni Ocenění, ke kterému Fond obdržel Pokyn k Prodeji.  

1.13 V případě, že by po odkoupení Investičních Akcií mělo dojít k poklesu objemu Investičních 
Akcií všech podfondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných a administrovaných 
Fondem, které investor vlastní, pod hranici 125 000 EUR (resp. platný zákonný požadavek) 
nebo ekvivalentní částku v jiné měně, je Investor povinen podat Pokyn k Prodeji v celém jím 
drženém objemu nebo se s Fondem dohodnout na jiném řešení tak, aby byl schopen splnit 
zákonný požadavek na minimální investici do fondů kvalifikovaných investorů 
obhospodařovaných a administrovaných jedním správcem a Fondem. 

1.14 V případě Pokynu k Prodeji specifikovaného v peněžním vyjádření je Investorovi z jeho 
Majetkového Účtu odepsán odpovídající nejbližší vyšší počet Investičních Akcií příslušné 
Třídy, vypočtený jako podíl částky požadované v Pokynu k Prodeji a aktuální hodnoty 
Investiční Akcie příslušné Třídy matematicky zaokrouhlený na celé číslo. V případě Pokynu k 
Prodeji specifikujícímu celý počet kusů Investičních Akcií je Investorovi z jeho Majetkového 
Účtu odepsán požadovaný celý počet Investičních Akcií. 

1.15 V případě, že by dle Pokynu k Prodeji mělo dojít k odkupu vyššího počtu Investičních Akcií, 
než je jejich zůstatek na Majetkovém Účtu Investora, dojde k odkupu všech Investičních Akcií 
na příslušném Majetkovém Účtu. 

1.16 Částka za odkoupené Investiční Akcie musí být převedena bezhotovostním bankovním 
převodem v souladu s Investiční Smlouvou. V Investiční Smlouvě mohou být stanovena 
podrobnější pravidla pro určení termínů a způsobu vyplacení částky za odkupované Investiční 
Akcie. 

Společná pravidla pro vydávání a odkupování Investičních Akcií 

1.17 Jakékoli případné zaokrouhlovací rozdíly vzniklé z vydávání i odkupování Investičních Akcií 
všech podfondů jsou výnosy, resp. náklady příslušného podfondu. 

1.18 Fond může pozastavit vydávání nebo odkupování Investičních Akcií příslušného podfondu až 
na maximální možnou dobu stanovenou českým regulátorem, pokud je to nezbytné z důvodu 
ochrany zákonem chráněných práv nebo zájmů akcionářů.  

1.19 O pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních Akcií rozhoduje Statutární Ředitel 
Fondu, který je povinen o svém rozhodnutí vypracovat zápis. V zápisu se uvede datum a 
přesný čas rozhodnutí o pozastavení, důvody pozastavení, identifikace podfondu, kterého se 
pozastavení týká, a doba, na kterou se vydávání nebo odkupování Investičních Akcií 
pozastavuje. Fond neprodleně doručí zápis o pozastavení vydávání nebo odkupování 
Investičních Akcií příslušného podfondu České národní bance a současně uveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup datum a přesný čas rozhodnutí o pozastavení vydávání nebo 
odkupování Investičních Akcií, identifikaci příslušného podfondu, důvody pozastavení a dobu, 
na kterou se vydávání nebo odkupování Investičních Akcií pozastavuje. Jestliže pozastavení 
vydávání nebo odkupování Investičních Akcií ohrožuje zájmy akcionářů, Česká národní banka 
toto rozhodnutí zruší. Fond neprodleně uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 
informaci o tom, že Česká národní banka zrušila pozastavení vydávání nebo odkupování 
Investičních Akcií, a tuto informaci také bez zbytečného odkladu poskytne akcionářům 
příslušného podfondu. Fond po obnovení vydávání a odkupování Investičních Akcií vydá nebo 
odkoupí Investiční Akcie, jejichž vydávání a odkupování bylo pozastaveno, za aktuální 
hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování Investičních Akcií. Akcionáři 
nemají právo na úrok z prodlení za dobu pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních 
Akcií, ledaže je Fond ke dni pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních Akcií již v 
prodlení s vyplacením částky za odkoupení nebo jestliže Česká národní banka zrušila 
rozhodnutí o pozastavení vydávání nebo odkupování Investičních Akcií. V takovém případě 
Fond uhradí úrok z prodlení ze svého majetku. 

1.20 Investiční Akcie jsou vydávány a odkupovány v sídle Registrátora.  
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1.21 Lhůty uvedené v části II. Dodatku mohou být ve směru příznivějším pro Investory v 
ojedinělých případech upraveny písemným rozhodnutím Statutárního Ředitele, pokud není 
stanoveno jinak. Veškeré další povinnosti Fondu tímto nesmějí být dotčeny.  

Důsledky neplnění povinnosti uhradit Kapitálový Závazek (upisovat Investiční Akcie) 

1.22 Pokud je Investor v prodlení s úhradou Kapitálového Závazku nebo jeho části, Statutární 
Ředitel je povinen Investora požádat o jeho úhradu v dodatečné lhůtě alespoň 15 pracovních 
dní. 

1.23 Žádný Investor v prodlení s úhradou Kapitálového Závazku nebo jeho části nesmí v době 
prodlení s úhradou Kapitálového Závazku nebo jeho části vykonávat svá hlasovací práva. 

1.24 Každý Investor v prodlení s úhradou Kapitálového Závazku nebo jeho části je povinen zaplatit 
Podfondu ET IV úroky z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení 
stanovené příslušnými právními předpisy, které se mohou čas od času měnit (v současné 
době je to Nařízení české vlády č. 351/2013 Sb.).  

1.25 Úhradou Kapitálového Závazku (nebo jeho části) získá Podfond ET IV fondy, které byly 
Investorem přislíbeny a které jsou nezbytné pro existenci a provádění investiční strategie 
Podfondu ET IV. V důsledku toho Podfond ET IV požaduje, aby byl Kapitálový Závazek (nebo 
jeho část) uhrazen řádně a včas, a Investor je proto v případě prodlení s úhradou 
Kapitálového Závazku (nebo jeho části) po uplynutí dodatečné lhůty (dle článku 1.22 této 
Části II) povinen bez ohledu na výše uvedené uhradit Podfondu ET IV smluvní pokutu ve výši 
25 % p.a. z dlužné částky, což nebude mít vliv na žádné nároky na náhradu škody. Smluvní 
pokuta bude vyměřena bez zřetele na zavinění a Fond je dále oprávněn ukončit Investiční 
Smlouvu s okamžitou platností po doručení výpovědi Investorovi. V případě takového 
ukončení ztratí platnost pouze povinnosti stanovené v čl. II, III, IV, V, VI, a 9.1 a 9.2 Investiční 
Smlouvy a všechna ostatní ustanovení Investiční Smlouvy zůstanou platná a účinná včetně 
působnosti Obchodních Podmínek tak, jak jsou definovány v tomto Dodatku. Každý z výše 
uvedených nároků je platný současně s ostatními, a proto má Fond v případě vzniku nároku 
na smluvní pokutu zároveň i právo ukončit Investiční Smlouvu. 
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Příloha 1 - Vesting Investičních akcií C 
 

Rok 1: 12 % Investičních Akcií C bude považováno za vestované 

Rok 2: dalších 12 % Investičních Akcií C bude považováno za vestované 

Rok 3: dalších 12 % Investičních Akcií C bude považováno za vestované 

Rok 4: dalších 12 % Investičních Akcií C bude považováno za vestované 

Rok 5: dalších 12 % Investičních Akcií C bude považováno za vestované 

Rok 6: dalších 8 % Investičních Akcií C bude považováno za vestované 

Rok 7: dalších 8 % Investičních Akcií C bude považováno za vestované 

Rok 8: dalších 8 % Investičních Akcií C bude považováno za vestované 

Rok 9: dalších 8 % Investičních Akcií C bude považováno za vestované 

Rok 10: dalších 8 % Investičních Akcií C bude považováno za vestované 


