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Informace o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů  
 

fondu  

ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond  

a  

SPOROINVEST - otevřený podílový fond 

 

 

Společnost Erste Asset Management GmbH jednající prostřednictvím svého odštěpného 

závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika informuje investory níže 

uvedených investičních fondů, že vedoucí odštěpného závodu rozhodl o pozastavení vydávání 

a odkupování podílových listů slučovaných fondů  

 

ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond (slučovaný fond) od 17.6.2020 

0:00 hodin do dne sloučení 24.6.2020 24:00 hodin 

a 

SPOROINVEST - otevřený podílový fond (přejímající fond) ode dne sloučení 24.6.2020 

0:00 hodin do 25.6.2020 24:00 hodin. 

 

Pozastavení se vztahuje i na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno 

před okamžikem pozastavení a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo 

k vydání podílových listů. 

 

Po dobu pozastavení se výpočet aktuální hodnoty podílových listů neprovádí. 

 

V souladu s § 139, odst. 1, písm. a), bod 2. zákona č. 240/2013 Sb., bude bez zbytečného 

odkladu po dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů zjištěno vydání a odkoupení 

všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k 

vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za částku, která se 

rovná první aktuální hodnotě určené ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů 

přejímajícího fondu tj. 26.6.2020. 

  

Důvodem pozastavení je vytvoření nezbytné technické lhůty pro převzetí jmění slučovaného 

fondu přejímajícím fondem a pro bezchybné provedení výměny podílových listů slučovaného 

fondu za podílové listy přejímajícího fondu. 

 

Sloučení uvedených investičních fondů bylo schváleno Českou národní bankou rozhodnutím 

Č.j. 2020/057686/CNB/570. 


