
ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
IČ: 017 90 765 

se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19148, zastoupená statutární 

ředitelkou Ivou Novákovou 
(dále jen „Fond“) 

tímto činí v souladu s § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen 
„ZISIF“), tuto  
 

VEŘEJNOU VÝZVU K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ VYDÁVANÝCH FONDEM NA ÚČET PODFONDU 
 

ENERN TECH IV podfond 
(dále jen „Podfond“) 

 
Základní informace o Fondu a Podfondu 
Fond vznikl dne 4. července 2013 zápisem do obchodního rejstříku. Podfond byl zapsán na příslušný seznam vedený 
Českou národní bankou dne 29. června 2020. 
Fond je samosprávným fondem kvalifikovaných investorů, do něhož mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve 
smyslu § 272 ZISIF. Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem a je oprávněn vytvářet podfondy. 
Obhospodařování a administrace 
Obhospodařovatelem a administrátorem Fondu je Fond. Některými činnostmi obhospodařování a administrace je pověřena 
QI investiční společnost, a.s., IČ 27911497, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05. 
Depozitář 
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 
Auditor  
Ernst & Young Audit, s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, č. osvědčení Komory auditorů České 
republiky 401. 
 
Podmínky úpisu investičních akcií Podfondu  
Podmínky pro vydání investičních akcií Podfondu jsou následující:  

 upsat investiční akcie Podfondu může pouze kvalifikovaný investor ve smyslu ust. § 272 zákona o investičních 
společnostech,  

 minimální vstupní investice do Fondu je 125 000 EUR (resp. ekvivalent této částky v CZK přepočtené k datu vstupu 
investora do Fondu), resp. platný zákonný požadavek na minimální vstupní investici, 

 podrobné podmínky úpisu, vydání a zpětného odkupu investičních akcií Podfondu, jakož i další podmínky týkající si 
Fondu a Podfondu, jsou uvedeny ve stanovách Fondu, ve statutu Fondu a Podfondu; uvedené dokumenty jsou k 
dispozici na kontaktním místě uvedeném níže,  

 Fond je v zájmu udržení stability a důvěryhodnosti oprávněn prostřednictvím statutárního ředitele rozhodnout, se 
kterými zájemci o nabytí investičních akcií Podfondu uzavře investiční smlouvu; na uzavření investiční smlouvy 
není právní nárok a Fond není povinen tuto investiční smlouvu se zájemcem o investiční akcie Podfondu uzavřít, a 
to i bez uvedení důvodu. 

 
Lhůta k úpisu investičních akcií Podfondu  
Tímto se stanovuje lhůta k úpisu investičních akcií Podfondu, která počíná dne 1. července 2020 (Zahájení upisování) a 
bude ukončena rozhodnutím statutárního ředitele, nejdéle však do tří měsíců ode dne Zahájení upisování Investičních Akcií. 
Investiční akcie budou vydány za konkrétních podmínek uvedených v investiční smlouvě a v souladu se statutem Fondu. 
 
Cena investičních akcií 
Investiční akcie třídy C1 (ISIN CZ0008045176) a C2 (ISIN CZ0008045143) budou vydány za částku 0,0001 EUR (slovy: 
jedna desetitisícina euro) za jednu investiční akcii. 
 
 
Kontaktní údaje  
Kontaktní osobou pro zájemce o úpis investičních akcií Podfondu je Ing. Iva Nováková, 
tel.: + 420 602 365 434, email: iva.novakova@enern.eu 
 
V Praze dne 30. 6. 2020 
 
 

 
   

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

zastoupená statutární ředitelkou Ivou Novákovou 

 

 


