PROSPEKT STREŠNÉHO FONDU INFOND
S PRAVIDLAMI SPRAVOVANIA

Agencija za trg vrednostnih papirjev /Agentúra pre trh cenných papierov, ATVP/ vydala dňa 23.01.2019 povolenie na zverejnenie
prospektu s pravidlami spravovania. Pravidlá spravovania Strešného fondu Infond (respektíve ich posledná zmena) nadobudnú účinnosť
dňa 01.03.2019.
Všetky podfondy Strešného fondu Infond sú zosúladené s Direktívou 2009/65/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. júla 2009 o
koordinácii zákonov a iných predpisov týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov.
SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o. /správcovská spoločnosť, s.r.o./, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

PRÍSTUPNOSŤ AUDITOVANEJ VÝROČNEJ A POLROČNEJ SPRÁVY STREŠNÉHO FONDU
Poslednú zverejnenú revidovanú výročnú a polročnú správu strešného fondu má investor bezplatne k dispozícii na všetkých predajných miestach
správcovskej spoločnosti a www.infond.si. Investor môže požiadať aj o bezplatné vydanie jedného vyhotovenia dokumentov s kľúčovými údajmi pre
investorov, prospektu s pravidlami spravovania a auditovanej výročnej a polročnej správy strešného fondu.
SPÔSOB ODOVZDANIA PROSPEKTU S PRAVIDLAMI SPRAVOVANIA A DOKUMENTU S KĽÚČOVÝMI ÚDAJMI PRE INVESTOROV A AUDITOVANEJ
VÝROČNEJ A POLROČNEJ SPRÁVY STREŠNÉHO FONDU
Prospekt strešného fondu s pravidlami spravovania a dokument s kľúčovými údajmi pre investorov, auditovaná výročná a polročná správa sa môžu
investorovi odovzdať ako tlačovina, môže byť aj na trvalom nosiči, ktorý nie je tlačovinou alebo prostredníctvom internetovej stránky správcovskej
spoločnosti, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
investor má možnosť si vybrať, či dostane údaje na papieri alebo na inom trvalom nosiči údajov alebo cez internetovú stránku,
investor musí byť elektronicky oboznámený s adresou internetového miesta a časti internetového miesta, kde môže získať údaje,
investor musí súhlasiť s uvedenou formou získavania údajov a
spôsob zabezpečovania údajov na trvalom nosiči údajov, ktorý nie je tlačovinou, musí byť primeraný okolnostiam, v ktorých prebieha
obchodovanie medzi správcovskou spoločnosťou a investorom.
Všetky dokumenty o strešnom fonde a jeho podfondoch sú k dispozícii aj na internetovej stránke správcovskej spoločnosti www.infond.si.
Investori môžu získať dodatočné a podrobnejšie informácie v súvislosti s činnosťou a podielmi podfondov na tel. č. 00 386 2 229 74 40.
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STREŠNOM FONDE
Strešný fond Infond je vytvorený na základe zákonov Slovinskej republiky, ktoré upravujú oblasť spravovania investičných fondov.
Agentúra pre trh cenných papierov vydala dňa 5. 2. 2009 povolenie na spravovanie Strešného fondu Infond.
Strešný fond zostavujú podfondy, ktoré sú definované osobitným investičným cieľom/investičným zameraním a investičnou stratégiou/investičnou
politikou. Majetok strešného fondu spravuje správcovská spoločnosť v súlade so zásadami rozptýlenia rizík výlučne v záujme majiteľov podielov
podfondov.
Aktíva a záväzky jednotlivého podfondu sú oddelené od aktív a záväzkov iných investičných fondov a podfondov a oddelené od prostriedkov a záväzkov
správcovskej spoločnosti a depozitára strešného fondu. Zoznam všetkých podfondov strešného fondu je uvedený v DODATKU E k tomuto prospektu.
SPRÁVCA STREŠNÉHO FONDU
SAVA Infond, družba za upravljanje, d.o.o. /správcovská spoločnosť, s.r.o./, Ulica Vita Kraigherja 5, SI-2000 Maribor
DEPOZITÁR MAJETKU STREŠNÉHO FONDU
Banka Intesa Sanpaolo, d.d., Pristaniška 14, Koper.
AUTORIZOVANÝ AUDÍTOR ČINNOSTI
Poslednú revíziu činnosti Strešného fondu Infond vykonal: KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana.
DOZORCA NAD ČINNOSŤOU SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI
Agencija za trg vrednostnih papirjev /Agentúra pre trh cenných papierov, resp. Úrad pre finančný trh, up. prekl./, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana
/Ľubľana/, Slovinská republika (www.a-tvp.si).
PRAVIDLÁ SPRAVOVANIA STREŠNÉHO FONDU
Pravidlá spravovania Strešného fondu Infond (ďalej len ako strešný fond) sú nedeliteľnou súčasťou tohto prospektu. V spoločnej časti prospektu sú
uvedené ustanovenia pravidiel spravovania, ktoré sa vzťahujú na všetky podfondy strešného fondu, v DODATKU F sa nachádzajú osobitné ustanovenia
pravidiel spravovania, ktoré platia pre jednotlivý podfond, čo znamená, že pre jednotlivý fond neplatia oddelené pravidlá spravovania, ale osobitosti
podfondov sú určené v pravidlách spravovania strešného fondu. Pravidlá spravovania strešného fondu upravujú obsah právnych pomerov medzi
správcovskou spoločnosťou, ktorá spravuje strešný fond, a majiteľmi podielových listov podfondov:
- investičné ciele a investičnú politiku podfondov, vrátane obmedzení pre investície a zadlžovania fondov;
- spôsob použitia (nerozdelenia alebo rozdelenia) čistého zisku, resp. príjmov podfondov;
- druhy nákladov, ktoré priamo alebo nepriamo zaťažujú majiteľov podielov podfondov;
- referenčnú menu a obdobie zúčtovania čistej hodnoty majetku a hodnoty podielu podfondov;
- spôsob informovania investorov o finančnom a právnom postavení podfondov, ich činnosti a o ostatných dôležitých právnych a obchodných
udalostiach spojených s podfondmi alebo strešným fondom a/alebo správcovskou spoločnosťou;
- práva majiteľov podielov podfondov, vlastnosti možných tried podielov, postup úhrady a výplaty podielov a spôsob výpočtu ich nákupných
a predajných hodnôt, vrátane podmienok a obmedzení pri úhradách alebo výplatách formou prevoditeľných cenných papierov a podrobnosťami
ohľadom spôsobu a postupu takýchto úhrad alebo výplat;
- podmienky výplaty z jednotlivého podfondu a súbežnej úhrady do druhého podfondu bez toho, aby sa v tom čase podiel vyplatil (prechod medzi
podfondmi) a možné náklady na prechod, podmienky a okolnosti, pri ktorých môže správcovská spoločnosť pozastaviť úhrady a/alebo výplaty
podielov, resp. začať dočasné čiastočné odkúpenie podielových listov podfondu, a postup vykonania týchto opatrení, informácie o možnom
obchodovaní s podielmi na organizovanom trhu;
- trvanie podfondov, postup prevodu správy podfondu alebo strešného fondu na inú správcovskú spoločnosť, postup výmeny depozitára strešného
fondu, fúzie podfondov, dôvody na likvidáciu na základe rozhodnutia správcovskej spoločnosti a opis postupu likvidácie podfondov a zániku
strešného fondu;
POSTUP ZMENY PRAVIDIEL SPRAVOVANIA
Správcovská spoločnosť môže zmeniť pravidlá spravovania strešného fondu len na základe súhlasu Agentúry pre trh cenných papierov (ďalej len ako
ATVP). V prípade, že správcovská spoločnosť chce zmeniť investičnú politiku strešného fondu, musí získať povolenie ATVP na takúto zmenu. Počíta sa,
že ATVP vydala správcovskej spoločnosti povolenie na podstatnú zmenu investičnej politiky vtedy, keď vydala súhlas k zmene pravidiel spravovania
strešného fondu. Zmena pravidiel spravovania strešného fondu je záväznou pre všetkých majiteľov podielov ktoréhokoľvek podfondu strešného
fondu, ktorí v čase pred uplatnením zmeny nepodali žiadosť o výplatu z jednotlivého podfondu. Ak správcovská spoločnosť zmení iba pravidlá
spravovania, ktoré sú špecifické a vzťahujú sa len na jednotlivý podfond strešného fondu, zmena sa vzťahuje a je záväznou len pre majiteľov podielov
toho podfondu, u ktorého sa pravidlá spravovania menia.
Do ôsmich dní odo dňa získania súhlasu ATVP k zmenám pravidiel spravovania strešného fondu správcovská spoločnosť zverejní oznámenie o zmene
pravidiel spravovania strešného fondu na internetovej stránke www.infond.si. Ak sa zmeny pravidiel spravovania vzťahujú len na investičné pravidlá
strešného fondu alebo na nepriame a priame náklady spojené s investíciou do podfondov strešného fondu, správcovská spoločnosť do pätnástich dní
po prijatí súhlasu Agentúry k zmene pravidiel spravovania strešného fondu pošle všetkým podielnikom podfondov oznámenie o zmene pravidiel
spravovania strešného fondu. Ak sa zmeny pravidiel spravovania vzťahujú len na investičné pravidlá strešného fondu alebo na nepriame a priame
náklady spojené s investíciou do jednotlivého podfondu, správcovská spoločnosť do pätnástich dní po prijatí súhlasu Agentúry k zmene pravidiel
spravovania strešného fondu pošle všetkým majiteľom podfondu, u ktorého sa pravidlá spravovania menia. Oznámenie o zmene pravidiel spravovania
sa dá podielnikom ako tlačovina, môže byť aj na inom trvalom nosiči údajov, ak je to obyčajným spôsobom výmeny údajov medzi správcovskou
spoločnosťou a majiteľom. Ako obyčajným spôsobom výmeny údajov sa počíta posielanie oznámenia elektronickou poštou, ak majiteľ poskytol
správcovskej spoločnosti svoju e-mailovú adresu za účelom vzájomnej spolupráce a súhlasil s prijímaním oznámení takýmto spôsobom.
Zmeny pravidiel spravovania začnú plynúť uplynutím jedného mesiaca od zverejnenia informácie o zmeny pravidiel spravovania v prípade zmeny
obsahu, ktorý sa vzťahuje na investičné pravidlá podfondov alebo nepriame a priame náklady spojené s investíciou do podfondu určené v § 251 ods.
3 zarážka 3 zákona ZISDU-3, resp. uplynutím ôsmich pracovných dní odo dňa zverejnenia informácie o zmene pravidiel spravovania v prípade všetkých
ostatných zmien.
Majitelia podielov majú až do uplynutia platnosti predchádzajúcich pravidiel spravovania môžnosť požadovať predajnú hodnotu v súlade s
podmienkami podľa predchádzajúcich pravidiel spravovania.
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VÝZNAM VÝRAZOV
Jednotlivé výrazy a skratky, použité v texte prospektu s pravidlami spravovania strešného fondu majú nasledujúci význam:
Agencija za trg vrednostnih papirjev – agentúra pre trh cenných papierov /Úrad pre finančný trh/ (ATVP) – Dozorná inštitúcia, ustanovená na
základe zákona, ktorá upravuje oblasť trhu s finančnými nástrojmi, vykonáva dohľad nad účastníkmi na tomto trhu a vykonáva ostatné úlohy určené
predpismi. ATVP vykonáva úlohy za účelom zabezpečovania podmienok pre účinné fungovanie trhu s finančnými nástrojmi a dôveru investorov
k trhu.
Správcovská spoločnosť (DZU – Družba za upravljanje) – obchodná spoločnosť so sídlom v Slovinskej republike, ktorá má oprávnenie ATVP na výkon
služieb spravovania investičných fondov.
Investičný fond - podnik kolektívneho investovania, ktorého jediným cieľom je verejné zhromažďovanie majetku fyzických a právnických osôb, ktorý
sa v súlade s vopred určenou investičnou politikou investuje do rozličných druhov investícií výlučne v prospech majiteľov podielov tohto investičného
fondu.
Podielový fond – Otvorený investičný fond vytvorený ako oddelený majetok, rozdelený na podiely, ktorých hodnota je na žiadosť majiteľa podielu
vyplatiteľná z tohto majetku. Podielový fond spravuje správcovská spoločnosť podľa zásad rozptýlenia rizík vo výlučnom záujme majiteľov podielov
podielového fondu.
Strešný fond – Podielový fond zostavený z dvoch alebo viacerých podfondov, ktoré sú vytvorené ako oddelený majetok, pričom každý podfond
definuje osobitný investičný cieľ/investičné zameranie a investičná politika/stratégia.
Depozitár – Depozitár majetku investičného fondu je depozitná banka so sídlom v Slovinskej republike alebo pobočka banky členského štátu alebo
tretieho štátu založená v Slovinskej prepublike v súlade so zákonom ZBan-1, ktorá má oprávnenie Banky Slovinska na vykonávanie depozitárnych
služieb.
Čistá hodnota aktív (ČHA) – Hodnota všetkých aktív podfondu zmenšená o hodnotu všetkých záväzkov podfondu.
Členský štát - členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o založení Európskeho hospodárskeho priestoru
Podiel podfondu – Majetok podfondu je rozdelený na rovnaké jednotky majetku. Násobok počtu všetkých podielov podfondu a hodnoty podielu
predstavuje čistú hodnotu aktív podfondu.
Hodnota podielu (HP) – Hodnota podielu podielového fondu sa rovná čistej hodnote aktív podfondu delenej počtom podielov podfondu v obehu.
Podielový list - Cenný papier, ktorého emitentom je správcovská spoločnosť, znie na podiel, viacero podielov alebo časť podielu na majetku
podfondu.
Nákupná hodnota podielového listu – sa rovná hodnote podielového listu zväčšenej o vstupné náklady.
Predajná hodnota podielového listu – sa rovná hodnote podielového listu zmenšenej o výstupné náklady.
Vstupný súhlas – Písomné vyhlásenie investora, ktorým pristupuje k pravidlám spravovania strešného fondu, a ktorý mu dáva právo, ale nie
povinnosť, uhrádzať do podfondu peňažné prostriedky.
Trvalý nosič údajov - je prostriedok, ktorý umožňuje podielnikovi uchovávať informácie adresované na neho osobne spôsobom, ktorý mu umožňuje
prístup k týmto informáciám a ich kopírovanie nezmenenou formou v určitom časovom obodbí vzhľadom na účel týchto informácií.
Žiadosť o vyplatenie prostriedkov (výstupné vyhlásenie) – Písomná žiadosť investora, ktorou investor žiada, aby sa mu vyplatila predajná hodnota
podielového listu.
Zákon o bankovníctve (Zakon o bančništvu - ZBan-2) – Zákon, ktorý upravuje oblasť úverových inštitúcií so sídlom v Slovinskej republike a podmienky,
pod ktorými môžu osoby so sídlom mimo Slovinskej republiky vykonávať služby na území Slovinskej republiky (Úradný vestník Slovinskej rep. č. 25/15
so zmenami).
Zákon o dani z príjmov právnických osôb (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO-2) – Zákon, ktorý upravuje systém a zavádza povinnosť
platenia dane z príjmov právnických osôb (Úradný vestník RS, č. 117/06 so zmenami).
Zákon o dani z príjmov (Zakon o dohodnini - ZDoh-2) - Zákon, ktorý upravuje systém a stanovuje povinnosť platenia dane z príjmov (Úradný vestník
RS, č. 117/06 so zmenami).
Zákon o investičných fondoch a správcovských spoločnostiach (Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ZISDU-3) - Zákon, ktorý
určuje podmienky založenia správcovskej spoločnosti, podmienky a spôsob spravovania investičných fondov, prenos služieb spravovania investičných
fondov na iné osoby, podmienky obchodovania s podielmi investičných fondov v Slovinskej republike a podmienky obchodovania s podielmi
investičných fondov vytvorených v Slovinskej republike, v členskom štáte alebo v treťom štáte, druhy investičných fondov, podmienky na ich
vytvorenie a spôsob ich hospodárenia, dozor nad vykonávanými službami spravovania investičných fondov a dozor nad hospodárením investičných
fondov a spolupráca medzi dozornými orgánmi (Úradný vestník Slovinskej rep. č. 31/15 so zmenami a doplneniami).
Zákon o zabraňovaniu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (ZPPDFT) – Zákon, ktorý určuje opatrenia, príslušné orgány a postupy na
odkrývanie a zabraňovaniu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Úradný vestník Slovinskej republiky č. 68/16 so zmenami a
doplneniami).
Zákon o trhu finančných nástrojov (ZTFI-1) – Zákon, ktorý upravuje fungovanie trhu kapitála v Slovinskej republike (Úradný vestník Slovinskej
republiky č. 67/07 so zmenami a doplneniami).
Nariadenie 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (SFDR) - nariadenie, ktoré ďalej upravuje zverejňovanie informácií
o udržateľnosti.
Udržateľné investície - znamenajú investície do hospodárskej činnosti, ktoré prispievajú k dosiahnutiu environmentálneho cieľa (6 faktorov) alebo ktoré
prispievajú k sociálnemu cieľu, najmä investície, ktoré prispievajú k odstráneniu nerovností, podpore sociálnej súdržnosti, sociálneho začlenenia a
zamestnanosti alebo investovaniu do ľudských zdrojov. kapitál, že také investície významne nepoškodzujú žiadny z týchto cieľov a že spoločnosti, do ktorých
investujú, dodržiavajú postupy dobrej správy, najmä pokiaľ ide o štruktúry dobrej správy vecí verejných, vzťahy so zamestnancami, odmeňovanie zamestnancov
a dodržiavanie daňových pravidiel.
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1. SPOLOČNÉ INVESTIČNÉ PRAVIDLÁ
1.1. Úvod
Podfondy strešného fondu ponúkajú investorom možnosť investovania do vybraných cenných papierov a iných likvidných finančných prostriedkov
podľa zásad diverzifikácie rizík za účelom zväčšenia vloženého kapitálu a ochrany vysokej likvidity investície.
Investor má vzhľadom na svoje potreby a na očakávania budúcich pohybov na trhu možnosť investovania do jedného alebo viacerých podfondov
strešného fondu, ktoré sa medzi sebou rozlišujú podľa investičných cieľov a investičnej politike.
V tejto kapitole sú uvedené len tie investičné pravidlá, ktoré sú spoločné pre všetky podfondy strešného fondu, investičné ciele a stratégie (politiky)
jednotlivých podfondov sú definované v DODATKU F tohto prospektu.

1.2 Prípustné investície
Jednotlivý podfond bude prostriedky investovať do ďalej uvedených finančných nástrojov len v rámci svojich investičných cieľov a stratégií (politík),
popri tom bude mať prostriedky aj v pohľadávkach, ktoré vznikajú pri jeho obyčajnom hospodárení, pričom správcovská spoločnosť zabezpečí, že sa
pohľadávky vymáhajú v obyčajných lehotách, ktoré platia za súbežné - promptné splnenie záväzkov.
A. Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu
Prostriedky podfondov strešného fondu budú investované do:
a)

prevoditeľných cenných papierov (akcie, dlhopisy a iné formy sekurizovaného dlhu) a nástrojov peňažného trhu, ktoré sú určené na predaj,
alebo s ktorými sa obchoduje na organizovanom trhu v členskom štáte Európskej únie alebo v treťom štáte, a ktoré sú uvedné v DODATKU D
tohto prospektu;

b)

prevoditeľných cenných papierov získaných pri ich prvom predaji, ale len pod podmienkou, ak bude emitent cenných papierov požadovať
najneskôr v jednom roku od ich vydania ich umiestnenie na kótovanie na burze alebo obchodovanie na inom organizovanom trhu, ktoré sú
uvedené v DODATKU D tohto prospektu;

c)

nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa neobchoduje na organizovanom trhu cenných papierov, a to len, ak sú tieto nástroje primerane likvidné,
ak je možné ich hodnotu kedykoľvek presne určiť a sú splnené aj ostatné podmienky stanovené zákonom ZISDU-3 a predpismi vydanými na jeho
základe;

d)

Jednotlivý podfond strešného fondu môže investovať najviac 10 % svojich aktív aj do iných prevoditeľných cenných papierov a nástrojov
peňažného trhu, ktoré nespĺňajú podmienky z odstavcov a) až c) tohto bodu, avšak tieto investície sa nesmú odlišovať od investičných cieľov a
stratégie jednotlivého podfondu a nesmú vplývať na jeho rizikovosť. Jednotlivý podfond môže mať najviac 5 % aktív investovaných do
prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré nie sú prijaté na organizovanom trhu cenných papierov.

Okolnosti, ktoré určujú domicil emitenta finančného nástroja u podfondov, kde sa zohľadňujú kritériá geografickej expozície, sú:
a) štát, v ktorom prebieha väčšina činnosti emitenta,
b) štát, v ktorom sa väčšinou riadia obchody emitenta,
c)
štát primárnej kotácie finančného nástroja.
B. Peňažné vklady
Podfondy budú svoje prostriedky investovať do peňažných vkladov pri úverových inštitúciách so sídlom v členskom štáte, respektíve pri úverovej
inštitúcii tretieho štátu, ak spĺňa aspoň rovnako prísne pravidlá o ovládaní rizík, bezpečnosti, hospodárskej starostlivosti a ochrane záujmov investorov
a iné ukazovatele, ktoré určí ATVP.
Podfondy môžu prostriedky investovať len do peňažných vkladov, ak zo zmlúv o vkladoch vyplýva právo na odvolanie alebo výber vkladov pred lehotou
splatnosti, ich splatnosť nepresahuje 12 mesiacov a ohľadom iných práv alebo povinností spĺňajú podmienky, ktoré určuje ATVP.
C. Iné otvorené investičné fondy
Podfondy budú investovať do podielov cieľových fondov, ak má správcovská spoločnosť cieľového fondu alebo cieľový fond, ktorý sa spravuje
samostatne, potrebné povolenie príslušného orgánu. Spravovanie a činnosť cieľového fondu musia byť predmetom dozoru, ktorý sa považuje zo
strany príslušných dozorných inštitúcií za kvalitatívne a obsahovo rovnocenný dozor, ktorý určujú zákony ZISDU-3 a ZTFI-1, a je zabezpečená vhodná
spolupráca medzi dozornými inštitúciami. Úroveň ochrany investorov cieľového fondu musí byť rovnaká ako je úroveň ochrany investorov do
podfondov, predovšetkým ohľadom oddelenia aktív, zadlžovania podielového fondu, požičiek a nepokrytých predajov prevoditeľných cenných
papierov a nástrojov peňažného trhu. Hospodárenie cieľových fondov musí byť predmetom vykazovania v polročných a výročných správach, z ktorých
sú zrejmé prostriedky, záväzky, príjmy a aktivity obchodovania. Cieľový fond a jeho podiely musia spĺňať aj iné kritériá určené ATVP.
Podfondy môžu mať významný podiel aktív fondu investovaný do podielov cieľových fondov. Najvyššia suma správcovských poplatkov cieľových
fondov, v ktorých budú mať podfondy významný podiel prostriedkov, predstavuje 5 %.

1.3. Expozícia strešného fondu a podfondov
V tejto kapitole sú uvedené základné a osobitné obmedzenia pre expozíciu (vystavenosť) podfondov voči jednotlivému emitentovi a voči určitým
emitentom finančných nástrojov, ktoré nie sú uvedené v dodatku pre jednotlivý podfond. Uvedené sú aj iné obmedzenia investícií podfondov v súlade
s ustanoveniami ZISDU-3 a predpismi vydanými na ich základe.
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Obmedzenia investícií
1.3.1. Najväčšia dovolená vystavenosť voči jednotlivej osobe:
a) Jednotlivý podfond môže mať najviac 10 % aktív investovaných do prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré sú
vydané jednotlivým emitentom.
b) Jednotlivý podfond môže mať najviac 20% svojich aktív investovaných do peňažných depozitov u jednotlivej úverovej organizácii.
c)

Ak bude jednotlivý podfond strešného fondu investovať viac ako 5% svojich prostriedkov do cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu
vydaných jedným a tým istým emitentom, spoločná hodnota týchto investícií nesmie presahovať 40% aktív jednotlivého podfondu. Toto
obmedzenie neplatí pre peňažné depozity uzatvorené na trhu inštitucionálnych investorov, u ktorých sú na druhej strane finančné organizácie,
ktoré sú predmetom dozoru.

d) Bez ohľadu na obmedzenia odstavca a) a b) tohto bodu nesmie byť jednotlivý podfond vystavený voči jednotlivej osobe alebo mať viac ako 20%
svojich aktív investovaných do kombinácií nasledovných foriem investícií: prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu
vydaných jednotlivou osobou a vkladov u rovnakej osoby;
e) Bez ohľadu na obmedzenia z odseku a) tohto bodu môže mať jednotlivý podfond najviac 35% majetku investovaného do prevoditeľných cenných
papierov alebo nástrojov peňažného trhu jednotlivého emitenta, ak je ich emitentom alebo ručiteľom Slovinská republika, alebo jej lokálna,
regionálna komunita, jednotlivý členský štát EÚ, alebo jeho lokálna, regionálna komunita, tretí štát alebo verejná medzinárodná organizácia,
ktorej patrí aspoň jeden členský štát.
f)

Bez ohľadu na obmedzenia podľa odstavca a) tohto bodu môže mať podfond najviac 25% aktív investovaných do dlhopisov vydaných jednotlivou
úverovou inštitúciou so sídlom alebo pobočkou v Slovinskej republike alebo členskom štáte, a ak je kvôli ochrane záujmov držiteľov dlhopisov v
súlade s osobitým zákonom predmetom osobitného verejného dohľadu. Aktíva získané vydaním dlhopisov smú byť v súlade s osobitným zákonom
investované len do majetku, ktorý bude v období po lehotu splatnosti umožňovať úhradu záväzkov z dlhopisov, a ktorý bude v prípade, že záväzky
nebude možné uhradiť, najskôr použitý na úhradu istiny a nazbieraných úrokov.

g) Ak má podfond viac ako 5% prostriedkov investovaných do dlhopisov z odseku f) tohto bodu, môžu investície do dlhopisov takýchto inštitúcií
dosiahnuť spoločne maximálne 80% prostriedkov podfondu.
h) Prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa odstavca e) a f) tohto bodu sa nezahŕňajú pri výpočte 40% obmedzenia podľa
odstavca c) tohto bodu.
i)

Obmedzenia z odseku a) až h) tohto bodu sa nesmú kombinovať, preto investície jednotlivého podfondu do cenných papierov alebo nástrojov
peňažného trhu vydaných jednotlivou osobou alebo do vkladov tej istej osoby, nesmú spoločne presiahnuť 35% aktív jednotlivého podfondu;

j)

Jednotlivý podfond môže investovať najviac 20% hodnoty aktív do podielov jednotlivých cieľových fondov, ktorých investície do podielov
investičných fondov sumárne nepresahujú 10% hodnoty ich aktív.

k)

Jednotlivý podfond môže mať najviac 30% aktív investovaných do podielov cieľových fondov, ktorých hospodárenie nie je zosúladené so zákonom
ZISDU-3 a Direktívou 2009/65/ES.

l)

Jednotlivý podfond môže mať aktíva investované do podielov cieľových fondov spravovaných tou istou správcovskou spoločnosťou buď priamo
alebo prostredníctvom povolenia inej osoby alebo v podieloch cieľových fondov spravovaných inou osobou, s ktorou je správcovská spoločnosť
spriaznená, ale len pod podmienkou, že správcovská spoločnosť alebo osoba, s ktorou je správcovská spoločnosť úzko spriaznená, nezapočíta za
investíciu do podfondu vstupné a výstupné poplatky.

m) V súlade s § 162 zákona ZISDU-3 môže správcovská spoločnosť uzatvárať s depozitárom peňažné depozity, nákupné a predajné transakcie podielov
iných investičných fondov, transakcie, ktorých predmetom sú cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu v postupe ich odkúpenia alebo prvého
predaja, ako ich definuje zákon ZTFI-1, ktorých emitentom je depozitár, ak:
- depozitár nemá kvalifikovaný podiel v správcovskej spoločnosti,
- depozitár a správcovská spoločnosť vo svojich interných predpisoch prijatých na obmedzenie konfliktu záujmov, vymedzili možné formy
konfliktu záujmov v prípade takýchto investícií podfondov a spôsoby obmedzenia týchto konfliktov záujmov, a
- vklady alebo transakcie sa vykonajú pod všeobecnými obchodnými podmienkami alebo pod podmienkami, ktoré sú výhodnejšie pre
podfondy, rešpektujúc náklady a súvisiace poplatky a iné investičné možnosti.
n) Správcovská spoločnosť bude v mene podfondov s depozitárom alebo s jeho spriaznenými osobami uzatvárať obchody o nákupe alebo predaji
nástrojov peňažného trhu a dlhopisov, ktoré vydáva Banka Slovenije /Banka Slovinska/ alebo Slovinská republika, ak sú splnené všetky podmienky
uvedené v predchádzajúcom odseku tohto bodu.
o) Správcovská spoločnosť bude v mene podfondov uzatvárať obchody so spriaznenými osobami v rámci zákonne prípustných obmedzení podľa §
162 zákona ZISDU-3.
1.3.2. Dovolená expozícia voči osobám v skupine:
Jednotlivý podfond bude investovať najviac 20% hodnoty aktív do cenných papierov a nástrojov peňažného trhu rôznych emitentov zahrnutých do
skupiny alebo do nadriadenej spoločnosti podľa § 22 zákona ZISDU-3, ktorí musia pripraviť konsolidované výkazy hospodárenia. Skupinou sa rozumie
jedna alebo viacero osôb, ktoré sú v takom vzájomnom vzťahu, že pre jednotlivý podfond predstavujú jedno riziko.
1.3.3. Vyššia dovolená expozícia voči osobitným kategóriám osôb:
Bez ohľadu na obmedzenia z bodu 1.3.1. a 1.3.2. môže mať podfond na základe súhlasu ATVP investovaných najviac 100% aktív do rozličných
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ktorých emitentom alebo ručiteľom je Slovinská republika, alebo jej lokálna, regionálna
komunita, členský štát, alebo jeho lokálna, regionálna komunita, tretí štát alebo verejná medzinárodná organizácia, ktorej patrí jeden alebo viacero
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členských štátov, ktoré sú Medzinárodný peňažný fond, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Svetová banka, Medzinárodná banka pre
obnovu a rozvoj, Medzinárodná finančná korporácia, ak budú:
prostriedky podfondu investované aspoň do šiestich rozličných emisií cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu emitentov
uvedených v tomto bode,
Investície do každej z týchto emisií predstavujú maximálne 30% aktív podfondu.
Pri investíciách podfondu je prípustná viac ako 35-percentná vystavenosť voči nasledujúcim emitentom: Slovinská republika, jej miestna alebo
regionálna komunita, členský štát, jeho miestna alebo regionálna komunita, tretí štát alebo medzinárodná verejná organizácia, ktorej patrí aspoň
jeden členský štát.
1.3.4. Zákaz významnejšieho vplyvu na spravovanie emitenta:
Správcovská spoločnosť nesmie v mene všetkých investičných fondov, ktoré spravuje, získať taký podiel akcií s hlasovacími právami, prostredníctvom
ktorých by mohla významnejšie vplývať na správu alebo riadenie emitenta.
Bez ohľadu na obmedzenie z predchádzajúceho odseku môže mať jednotlivý podfond:
- najviac 10% všetkých akcií jednotlivého emitenta bez hlasovacích práv,
- najviac 10% všetkých dlžníckych cenných papierov jednotlivého emitenta,
- najviac 10% nástrojov peňažného trhu jednotlivého emitenta,
- najviac 25% podielov cieľového fondu.
Obmedzenia uvedené v predchádzajúcich odsekoch neplatia pre prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, ktoré vydala alebo za ktoré
ručí Slovinská republika, členský štát, jeho lokálna alebo regionálna komunita, tretí štát zo zoznamu ATVP alebo medzinárodná organizácia, ktorej
patrí aspoň jeden členský štát.
Obmedzenia uvedené v predchádzajúcich odsekoch neplatia pre akcie, ktoré predstavujú účasť podfondu v imaní spoločnosti so sídlom v treťom štáte,
ktorý investuje predovšetkým do finančných nástrojov emitentov so sídlom v tomto štáte, ak podľa legislatívy tohto štátu účasť na imaní predstavuje
jediný spôsob, ktorým môže podfond investovať do finančných nástrojov emitentov z tohto štátu. Odchýlky od obmedzení uvedených v
predchádzajúcich odsekoch sú prípustné, len ak sú aktíva spoločnosti so sídlom v treťom štáte zosúladené s obmedzeniami podľa článku 238, 239 a
242 a článku 184, ods. 1, 2 a 3 zákona ZISDU-3. Ak aktíva spoločnosti so sídlom v treťom štáte nie sú zosúladené s obmedzeniami podľa § 238, 239 a
242 tohto zákona, zmysluplne sa použijú ustanovenia § 185 ZISDU-3.

1.4. Dodatočné likvidné prostriedky
Dodatočné likvidné prostriedky sú prostriedky podfondu, ktoré nie sú určené na dosahovanie investičných cieľov podfondu, ale sú určené na
pokrývanie bežných a mimoriadnych výplat podfondu, vytvárať sa môžu v čase potrebnom na reinvestovanie vyplatených investícií podfondu, a v
prípadoch, keď správcovská spoločnosť kvôli mimoriadne nevýhodným pomerom na trhu finančných nástrojov dočasne preruší investovanie aktív
podfondu na tieto trhy.
Objem dodatočných likvidných prostriedkov podfondu nebude presahovať 20% hodnoty všetkých aktív podfondu.

1.5 Zadlžovanie
Podfondy strešného fondu sa budú zadlžovať v rámci svojej obchodnej stratégie zadlžovania.
Objem zadlžovania nepresiahne 10% hodnoty majetku jednotlivého podfondu, ak sa jedná o dočasné alebo krátkodobé zadĺženie so splatnosťou do
6 mesiacov, ktorá je v súlade s obyčajnými obchodnými podmienkami.

Bez ohľadu na ustanovenia predchádzajúcih odstekov tejto kapitoly nie je povolené dávať záruky v mene podfondov alebo iným spôsobom ručiť za
tretie osoby alebo im poskytovať iné pôžičky.
Podfond môže za pôžičku podľa odst. 2 tohto bodu ručiť svojim majetkom, záruka nesmie presiahnuť 10% majetku fondu.
1.6 Techniky spravovania investícií
Správcovská spoločnosť nebude v mene podfondov za účelom ochrany pred rizikami používať osobité techniky spravovania investícií.

2. PRAVIDLÁ OCEŇOVANIA MAJETKU
2.1 Všeobecné pravidlá oceňovania
Správcovská spoločnosť hodnotí majetok jednotlivých podfondov strešného fondu v súlade s ustanoveniami Slovinských účtovných zásad,
Rozhodnutia o účtovných výkazoch, výročnej a polročnej správy investičného fondu a príslušných medzinárodných účtovných štandardov (ďalej ako
MÚŠ).
Finančné nástroje, nominované v cudzej mene, sa prepočítavajú na referenčnú menu podfondu podľa kurzu Európskej centrálnej banky alebo podľa
iného zmluvne určeného kurzu. Rovnaký spôsob oceňovania sa používa pre náklady spojené s nákupom alebo predajom finančného nástroja a pre
úroky spojené s finančným nástrojom.

2.2 Oceňovanie jednotlivých druhov finančných prostriedkov alebo finančných nástrojov
Oceňovanie jednotlivých druhov finančných prostriedkov alebo finančných nástrojov:
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a) Peňažné prostriedky:
Zahŕňajú kredit na peňažnom účte podfondu v domácej a cudzích menách, ktorý sa vykazuje v nominálnej hodnote, a dodatočné likvidné prostriedky,
ktoré za zúročujú v súlade s ustanoveniami emitenta.
b) Poskytnuté vklady a pôžičky:
Zúročujú sa denne v súlade so zmluvnými ustanoveniami.
c) Akcie:
Akcie, s ktorými sa obchoduje na organizovanom trhu, sa zhodnocujú podľa naposledy známeho denného záverečného (close) kurzu trhu, na ktorom
bol finančný nástroj nadobudnutý. Rovnakým spôsobom sa zhodnocujú obchodovateľné prioritné akcie, ktoré majú fixné dividendy.
Akcie, s ktorými sa neobchoduje na organizovanom trhu, sa zhodnocujú podľa nadobúcacej hodnoty, ktorá môže zahŕňať aj náklady na obstaranie
finančného nástroja.
Prioritné akcie s fixnými dividendami, s ktorými sa neobchoduje na organizovanom trhu, sa vykazujú rovnako ako dlhopisy, s ktorými sa neobchoduje
na organizovanom trhu.
d) Podiely cieľových (otvorených) fondov:
Podiely cieľových fondov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom trhu, sa zhodnocujú rovnakým spôsobom ako akcie, tak ako je to definované v
predchádzajúcej časti.
Podiely cieľových fondov, s ktorými sa neobchoduje na organizovanom trhu, sa zhodnocujú podľa poslednej známej hodnoty podielu alebo účtovnej
hodnoty akcie.
e) Dlhopisy:
Dlhopisy, s ktorými sa obchoduje na organizovaných trhoch, sa vykazujú v nominálnej hodnote znásobenej posledným záverečným kurzom trhu, na
ktorom boli nadobudnuté, zväčšenej o pripísané úroky, v súlade s podmienkami, ktoré určí emitent pri vydaní dlhopisov alebo v súlade s podmienkami,
ktoré určí organizátor trhu.
Dlhopisy, s ktorými sa neobchoduje na organizovanom trhu, sa vykazujú v nadobúdacej hodnote zväčšenej o pripísané úroky, ktoré sú vypočítané
podľa podmienok, ktoré určí emitent pri vydaní dlhopisov.
Bezkupónové dlhopisy sa vykazujú rovnako ako zúročené dlhopisy. Vykazujú sa v diskontovanej nominálnej hodnote a denne sa zúročujú v súlade s
podmienkami, ktoré určí emitent pri vydaní dlhopisov.
f) Nástroje peňažného trhu:
Nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na organizovanom trhu, sa oceňujú rovnakým spôsobom ako akcie, ako je definované v
predchádzajúcich odsekoch.
Zúročiteľné finančné prostriedky sa vykazujú spolu s úrokmi, v súlade s podmienkami, ktoré určí emitent pri vydaní finančného prostriedku.
Diskontované krátkodobé cenné papiere sa vykazujú v diskontovanej nominálnej hodnote spolu s úrokmi, ktoré určí emitent finančného nástroja pri
emisii.
Pokladničné zmenky sa oceňujú metódou výplatnej hodnoty.
g) Pohľadávky a časové rozlíšenia aktívne:
Vykazujú sa nekompenzované so možnými záväzkami voči rovnakým právnickým alebo fyzickým osobám.

3. RIZIKÁ
Riziká, ktorým sa vystavuje investor pri investovaní do podfondov strešného fondu, závisia od investičných cieľov a politiky každého jednotlivého
podfondu strešného fondu. Investorom sa preto odporúča, že vyberú taký podfond alebo kombináciu podfondov, aby bolo spoločné investičné riziko
pre nich ešte prijateľné.
Hodnota investícií jednotlivého podfondu môže v budúcnosti kolísať a existuje pravdepodobnosť, že investor nedostane vrátenú celú sumu uhradenú
za podiely jednotlivého podfondu.
Jednotlivý podfond je pri investovaní vystavený predovšetkým nasledujúcim formám rizika:
Trhové riziko je rizikom vzniku straty podfondu kvôli zmenám trhovej hodnoty pozícií v majetku investičného fondu, ktoré nastanú následkom zmeny
trhových činiteľov, ktorými sú úrokové miery, devízne kurzy, ceny vlastníckych finančných nástrojov a tovaru alebo zmeny úverovej schopnosti
emitenta. Je rizikom, ktoré vyplýva z činiteľov obsahujúcich možnosť náhleho a dlhšie trvajúceho všeobecného poklesu kurzov na kapitálových trhoch
kvôli všeobecným pomerom na trhu a v hospodárstve (systematické riziko), a z činiteľov, spojených s činnosťou emitenta finančného nástroja
(nesystematické riziko).
Riziko koncentrácie investícií pri určitom druhu investícií alebo na určitom trhu znamená, že sa zvyšuje potenciálne riziko väčších výkyvov výnosnosti,
a že môžu jednotlivé investície výrazne vplývať na výnosnosť podfondu.
Úverové riziko je riziko, keď emitent nie je schopný úplne a načas uhradiť záväzky vyplývajúce z cenného papiera (úroky a/alebo istina).
Riziko vysporiadania znamená, že nepríde do vysporiadania pri prevode peňažných prostriedkov alebo pri prevode vlastníctva cenných papierov v
predvídaných termínoch respektíve určených lehotách, čo môže znamenať vyššie likvidné riziko pre podfond aj pre investora.
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Riziko depozitára znamená riziko, že depozitár alebo poddepozitár strešného fondu nemôže vykonávať alebo nevykonáva depozitárne služby v
požadovanej kvalite, starostlivosti, bezpečnosti, rýchlosti alebo v potrebnom obsahu.
Riziko likvidity je riziko, keď majetok podfondu nemožno predať, uplatniť alebo zatvoriť v primerane krátkom čase v rámci obmedzených nákladov, a
keď podfond nemôže spĺňať svoje záväzky voči investorom v súvislosti s výplatou predajnej hodnoty podielov. Podfond kvôli obmedzenej likvidite
investícií na jednotlivom trhu cenných papierov s týmito investíciami nemôže obchodovať, alebo môže obchodovať len pod výrazne horšími
podmienkami, ako sú tie, pri ktorých sú investície ohodnotené.
Kurzové riziko je riziko, ktoré vzniká následkom investovania majetku podfondu do investícií, ktorých hodnota alebo príjmy, ktoré z nich vyvierajú, sú
určené v inom kurze, ako je kurz, v ktorom sa vypočítavajú hodnoty podielov podfondu. V prípade depreciácie alebo devalvácie týchto kurzov môže
prísť do výkyvov a negatívneho vplyvu na výnosnosť investície podfondu.
Riziko inflácie je riziko, že bude reálna výnosnosť investície nižšia ako očakávaná, čo znamená, že bude kúpna sila úspor podfondu pri vyplatení
(uplatneniu) nižšia ako očakávaná.
Úrokové riziko - ceny dlhopisov sa menia so zmenou trhových úrokových mier, preto existuje riziko, že cena dlhopisov v portfóliu klesne, ak úrokové
miery na trhu narastú. Toto riziko sa nazýva úrokové riziko a je najväčším rizikom, s ktorým sa investori stretávajú na trhu dlžníckych cenných papierov.
Eventuálne záruky tretích osôb na dosahovanie určitej minimálnej výnosnosti znižujú riziko, pričom existuje riziko, že tieto tretie osoby čiastočne
alebo celkovo nevyplnia svoje garančné záväzky, a čiastočne je závislé aj od trhového a iných rizík, ktoré vplývajú na splnenie podmienok na
uplatňovanie záruky voči tretím osobám, a pravdepodobne dodatočne aj znižujú očakávanú výnosnosť investície v porovnaní s investíciami, u ktorých
neexistuje záruka tretích osôb.
Riziko zmeny predpisov je riziko, že v Slovinskej republike alebo v štátoch, kde podfond na kapitálové trhy investuje svoj majetok, dôjde k zmene
predpisov nevýhodnej pre fond, vrátane zmeny daňových predpisov a všetkých druhov obmedzení kapitálových tokov s cudzinou, ktoré môžu
negatívne vplývať na likviditu a aj na hodnotu investícií na kapitálových trhoch.
Riziko nebezpečenstva zníženia aktív a výnosov v prípade masového uplatňovania podielov podfondu znamená, že v prípade masového uplatňovania
podielov podfond odkupuje svoje investície za výrazne horších podmienok ako obyčajne, čo môže negatívne vplývať na výnosnosť podfondu, v určitých
prípadoch môže viesť aj k dočasnému zastaveniu vyplácania predajnej hodnoty podielov. To by znamenalo dodatočné likvidné riziko pre investora do
podfondu, veď investor by nemohol v termínoch predpísaných zákonom a pravidlami spravovania uhrádzať a predovšetkým žiadať, resp. prijímať
výplaty z podfondu.
Riziká spojené s investíciami na menej rozvité trhy
Ak je investícia podfondu v súlade s investičnou politikou zameraná aj na finančné nástroje obchodované na menej rozvinutých trhoch alebo na
emitentov z týchto krajín, existujú vyššie všeobecné riziká spojené s politickou, ekonomickou (inflácia a výmenný kurz), sociálnou a náboženskou
nestabilitou a nepriaznivými legislatívnymi zmenami. Obchodovanie účastníkov trhu s finančnýmí nástrojmi alebo emitentov nemusia podliehať
dohľadu, ktorý by bol v rozsahu alebo v podstate rovnocenný dohľadu príslušných inštitúcií vo vyspelejších krajinách. Pre niektoré z týchto trhov
neplatia účtovné zásady, štandardy revidovania a štandardy finančného výkazníctva a iné praxe porovnateľné s praxami rozvitejších štátov. Vzhľadom
na možnosť platobnej neschopnosti týchto trhov môže byť riziko likvidity výrazne zvýšené. Môže prísť do významných oneskorení pri vysporiadaní
alebo neschopnosť zákazníkov uhradiť transakcie s finančnými nástrojmi, preto sa zvyšuje aj riziko vysporiadania. Vzhľadom na potenciál problémov
týkajúcich sa úschovy cenných papierov alebo nedostatočnej infraštruktúry na tieto účely existuje dodatočné zvýšenie rizika depozitára.
Riziko udržateľnosti alebo tiež riziko udržateľnosti
Riziko trvalej udržateľnosti znamená environmentálnu, spoločenskú alebo riadiacu udalosť alebo okolnosť, ktorá by v prípade, že nastane, mohla
spôsobiť alebo spôsobiť výrazný negatívny vplyv na hodnotu investície.

4. REFERENČNÝ KURZ A ZÚČTOVACIE OBDOBIE
Referenčný kurz všetkých podfondov je euro (EUR).
Zúčtovacie obdobie (obdobie zúčtovania čistej hodnoty prostriedkov a hodnoty podielu) je pracovný deň platný v Slovinskej republike (to je bez sobôt,
nedieľ a sviatkov), od 00:00:01 do 24:00:00 hodiny. Výnimku predstavujú nasledujúce dátumy: 7. 2., 14. 8. in 24. 12., ktoré sa nepočítajú ako zúčtovacie
dni

5. ROZDELENIE ČISTÉHO ZISKU RESPEKTÍVE PRÍJMOV
Podfondy strešného fondu si čistý zisk alebo výnosy v plnej výške ponechajú a nevyplácajú ich v období vlastníctva podielových listov, ale až pri výplate
podielov podfondov.

6. NÁKLADY
Osobitosti ohľadom nákladov jednotlivého podfondu alebo nákladov investorov, ktorí investujú do tohto podfondu sú uvedené v DODATKU F tohto
prospektu.

6.1. Priame náklady majiteľov podielových listov podfondov
6.1.1. Vstupné poplatky
Investor uhradí vstupné poplatky pri nákupe podielov podfondu. Investor si môže pri vstupe do podfondu vybrať medzi jednorazovými vkladmi alebo
sporoplánom.
Najvyššie výstupné poplatky pri prechode, na ktoré má správcovská spoločnosť nárok, predstavujú 5,00% z hodnoty podielov.
Ak si investor vyberie platby podľa sporoplánu, vstupné poplatky v prvom roku uhrádzania do podfondu budú:
- najviac 3,00% z hodnoty podielov v prvom roku úhrad do podfondu, pri ďalších nákupoch až do uplynutia doby sporenia sú vstupné poplatky
úmerne nižšie alebo,
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30% z hodnoty podielov v prvom roku vkladov do podfondov, za ďalšie úhrady až do konca uplynutia doby sporenia sa vstupné poplatky
nezapočítajú.
V uvedených prípadoch vstupné poplatky z úhrad v celej dobe sporenia nepresiahnu výšku vstupných poplatkov pri jednorázových nákupoch.
-

Platný rebríček vstupných a výstupných poplatkov je sprístupnený investorom na všetkých predajných miestach a na internetovej stránke správcovskej
spoločnosti www.infond.si. Informácie o skutočných vstupných a výstupných poplatkoch môže investor vždy získať od osoby, ktorá je splnomocnená
na predaj podielov podfondov.
6.1.2. Výstupné poplatky
Investor pri výplate podielov uhradí výstupné poplatky.
Najvyššie výstupné poplatky pri prechode, na ktoré má správcovská spoločnosť nárok, predstavujú 3,00% z hodnoty podielov.
6.1.3. Poplatky pri prechode do iného podfondu
Najvyššie výstupné poplatky pri prechode, na ktoré má správcovská spoločnosť nárok, predstavujú 0,25% z hodnoty podielov.
Pri prechode z podfondu, u ktorého sa vypočítavajú výstupné náklady, sa tieto zúčtujú aj v prípade prechodu do iného podfondu. V tomto prípade sa
výstupné poplatky kvôli prechodu nezapočítajú.
O prechod do iného podfondu sa jedná, ak:
a) investor na žiadosti o predaj podielov podfondu označí, že prostriedky sa prevedú do iného podfondu strešného fondu a
b) zároveň súhlasí s pravidlami spravovania podfondu, do ktorého prechádza, ak ešte predtým s nimi nesúhlasil,
c) po výpočte predajnej hodnoty podielov podfondu, z ktorého investor prechádza a na základe súhlasu s pravidlami spravovania podfondu, do
ktorého prechádza, správcovská spoločnosť prevedie predajnú hodnotu predaných podielov podfondu na peňažný účet druhého podfondu.
Ak investor nedá súhlas pre podfond, do ktorého prechádza, počíta sa, že dal žiadosť o vyplatenie predajnej hodnoty podielov podfondu, z ktorého
vystupuje a po uplynutí tejto lehoty mu správcovská spoločnosť vyplatí predajnú hodnotu so zúčtovanými výstupnými poplatkami. Investor môže
informácie o skutočných vstupných a výstupných poplatkoch pokaždé získať od osoby, ktorá je splnomocnená na predaj podielov podfondov.
6.1.4. Iné náklady na ťarchu jednotlivého majiteľa podielových listov, na ktoré má správcovská spoločnosť právo
Správcovská spoločnosť je oprávnená na náhradu administratívnych nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti:
- s prevodom podielov podfondu na základe rozhodnutia súdu alebo iného rozhodnutia alebo aktu štátneho orgánu a na základe právnych
transakcií uzavretých formou notárskej zápisnice, ktoré vo všeobecnom akte definuje Agentúra;
- zápisom alebo výmazom práv tretích osôb na podieloch podfondov, resp. pohľadávkach z podielových listov podfondov;
- sprostredkovaním výpisu o stave podielov na žiadosť investora.
Správcovská spoločnosť zúčtuje náklady v súlade s platným cenníkom, ktorý je zverejnený na internetovej stránke správcovskej spoločnosti
www.infond.si po prijatí úplnej požiadavky majiteľa o vykonanie jednej spomedzi predtým uvedených žiadostí.

6.2 Náklady na spravovanie a činnosť strešného fondu
Správcovská spoločnosť a depozitár sú opravnení k úhrade nasledujúcich nákladov z prostriedkov jednotlivého podfondu:
A. Správcovský poplatok
Správcovská spoločnosť je za správu jednotlivého podfondu oprávnená na ročný poplatok na ťarchu prostriedkov tohto podfondu.
Poplatok sa vypočítava denne a na správcovskú spoločnosť sa prevádza do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac.
Správcovský poplatok, na ktorý je oprávnená správcovská spoločnosť, je určený ako percento z priemernej ročnej čistej hodnoty aktív jednotlivého
podfondu strešného fondu. Vypočíta a zúčtuje sa za každý zúčtovací deň v kalendárnom roku vzhľadom na čistú hodnotu aktív jednotlivého podfondu
na zúčtovací deň a to v rovnakom podiele ako je proporcionálny podiel ročného správcovského poplatku.
Výška poplatku správcovskej spoločnosti pre jednotlivý podfond strešného fondu je uvedená v DODATKU F tohto prospektu.
B. Druhy ostatných nákladov, ktoré môžu zaťažiť majetok podfondov na základe vykonávania správcovskej činnosti strešného fondu
Okrem správcovského poplatku má správcovská spoločnosť oprávnenie na vykonávanie platieb z prostriedkov podfondu za nasledujúce druhy
nákladov, ktoré vzniknú správcovskej spoločnosti v súvislosti s výkonom správcovskej činnosti:
1. náklady spojené s nadobudnutím a predajom majetku podfondu, akými sú provízie a náklady burzových maklérov, správcov organizovaných
obchodov multilaterálnych obchodných systémov, správcov vysporiadacích systémov alebo clearingových spoločností,
2. náklady na vstup na organizované trhy a pomerná časť nákladov na provízie a iné náklady na poradenské spoločnosti spojené so spoločným
nástupom správcovskej spoločnosti a iných predajcov pri predaji aktív podfondu za účelom, aby bol vykonaný obchod v mene podfondu
výhodnejším, než by to bolo možné dosiahnuť bez spoločného nástupu,
3. náklady v súvislosti s platobným stykom,
4. náklady na audit výročnej správy strešného fondu a náklady externých odborníkov spojených s prípravou a auditom výročnej správy,
5. náklady na informovanie podielnikov podľa ZISDU-3 a iných predpisov, ktoré predpisujú informovanie podielnikov.
6. náklady v súvislosti s postupmi podľa § 169, odst. 3 ZISDU-3, § 170, odst. 3 ZISDU-3,
7. náklady na uplatňovanie práv z finančných nástrojov, ktoré sú vo vlastníctve podfondu na ťarchu podfondu,
8. dane a iné povinné odvody v súvislosti s majetkom podfondu, respektíve obratom tohto majetku,
9. náklady na služby depozitára,
10. úrokové náklady a iné náklady na zadĺženie spojené s pôžičkami, ktoré v súlade so ZISDU-3 čerpá správcovská spoločnosť v mene podfondu.
Správcovská spoločnosť môže okrem uvedených poplatkov a nákladov uhradiť z prostriedkov podfondov aj náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s
konaniami vzťahujúcimi sa na zodpovednosť za škodu depozitára, alebo ktorých predmetom sú práva, povinnosti respektíve majetok podfondov.
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C. Náklady spojené s depozitárnou činnosťou
Depozitár má v súvislosti s výkonom depozitárnych služieb právo na poplatky a náklady uvedené ďalej.
1. Poplatok za vykonávanie depozitárnych služieb s výnimkou úschovy aktív je vo výške 0,048 % z priemernej čistej hodnoty aktív jednotlivého
podfondu a v súlade s dohodou sa zmenšuje. Podmienkou zníženia poplatku je objem čistej hodnoty aktív všetkých fondov spravovaných
správcovskou spoločnosťou a kategória podfondu.
2. Poplatok za vykonávanie depozitárnych služieb v súvislosti s úschovou aktív podfondov v najvyššej percentuálnej hodnote 0,1% priemernej
ročnej čistej hodnoty aktív jednotlivého podfondu.
3. Poplatky za zadávanie a vykonanie objednávok v súvislosti s aktívami podfondov v úschove a to v najvyššej možnej sume 50 EUR na transakciu.
4. Správcovská spoločnosť uhradí poplatok a náklady v lehotách v súlade s prijatými zúčtovaniami od depozitára. Depozitár mesačne vystavuje
zúčtovanie provízií, nákladov a poplatkov.
Č. Ostatné náklady depozitára
Správcovská spoločnosť má nárok na náhradu nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti s konaniami vzťahujúcimi sa na zodpovednosť za škodu
správcovskej spoločnosti, alebo ktorých predmetom sú práva, povinnosti respektíve majetok podfondov.
D. Druhy hore uvedených nákladov, ktoré budú zaťažovať strešný fond vcelku (všetky podfondy) a opis spôsobu, resp. metodológie delenia
spoločných nákladov medzi podfondy
Druhy nákladov, ktoré zaťažujú všetky podfondy (spoločné náklady):
1. náklady na audit výročných správ podfondov,
2. náklady na informovanie podielnikov podľa ZISDU-3 a iných predpisov, ktoré predpisujú informovanie podielnikov.
Spoločné náklady sa delia v pomere k priemernej ročnej čistej hodnote aktív podfondov.

6.3. Celkové náklady na činnosť (CNČ)
Posledné známe údaje o celkových nákladoch na činnosť podfondov (CNČ) sú zobrazené v DODATKU G tohto prospektu. Chronologický prehľad
všetkých doteraz vypočítaných a zverejnených údajov o celkových nákladoch na činnosť je k dispozícii na www.infond.si

7. ZDANENIE
Upozornenie: Uvedený text neopisuje všetky jednotlivé prípady skutočného zdanenia platcov dane. Všetkých podielnikov upozorňujeme, že výška
skutočného zdanenia, ktorá vznikne na základe vlastníctva podielov, výplaty predajnej hodnoty podielu alebo iných skutočností spojených s
vlastníctvom podielov, je závislá od daňového postavenia každého jednotlivého majiteľa podielov. Investor nech si v prípade neistoty ohľadom
zdaňovania jeho investície vyhľadá poradenstvo odborníkov!

7.1. Zdaňovanie strešného fondu
Strešný fond a podfondy nie sú platiteľmi dane z príjmov právnických osôb, veď nie sú právnickými osobami.

7.2. Zdaňovanie investorov, ktorí sú právnickými osobami - rezidentmi
Príjmy právnických osôb sú zdanené podľa zákona ZDDPO-2. Daňová sadzba na vytvorený daňový zisk je 19%.
Všetci investori, právnické osoby – rezidenti sú povinnými daňovo priznaný zisk zisťovať na základe príjmov a výdavkov zistených v súlade so zákonmi
a účtovnými štandardami, pričom musia zvažovať osobitosti, ktoré určuje zákon ZDDPO-2. Osobitné pravidlá sa vzťahujú predovšetkým na zmeny
účtovných zásad, opravy chýb a preceňovania.

7.3. Zdaňovanie investorov, ktorí sú fyzickými osobami - rezidentmi
7.3.1. Zdaňovanie v prípade vyplatenia alebo predaja podielu respektíve likvidácie jednotlivého podfondu
Podielový list podfondu sa v súlade s článkom 93 ZDoh-2 počíta ako kapitál, takže je v prípade zmeny vlastníctva (realizácie, predaja) podielu alebo
likvidácie jednotlivého podfondu, investor zdanený v rámci pravidiel o kapitálovom zisku podľa ZDoh-2.
Za daňovú udalosť predaja podielového listu sa podľa § 94 ZDoh-2 považuje realizácia resp. predaj podielového listu podfondu a výplata pomernej
časti likvidačného majetku v prípade likvidácie jednotlivého podfondu.
Za nezdanenú udalosť predaja podielového listu sa podľa § 95 zákona ZDoh-2 počíta predovšetkým:
- prevod kapitálu zosnulej osoby na dediča, vykonávateľa poslednej vôle alebo osobu, ktorá ich nahradí podľa predpisov o dedičstve, resp. na inú
osobu, ktorá kvôli smrti fyzickej osoby uplatňuje právo na základe dedičského konania;
- prevod kapitálu v konaniach núteného vymáhania povinných dávok v súlade so zákonmi.
Oslobodenie od dane z príjmov pri predaji podielov platí v súlade s § 528 ZISDU-3 pre podielnikov, ktorí získali podiely podfondu:
- výmenou podielov existujúceho podielového fondu za podiely podfondu v postupe vytvorenia strešného fondu z existujúcich podielových fondov,
- výmenou podielov existujúceho podfondu strešného fondu za podiely podfondu druhého strešného fondu v postupe pripojenia podfondov
strešného fondu do druhého strešného fondu rovnakej správcovskej spoločnosti,
ak boli vymenené podielové listy existujúceho podielového fondu, resp. podfondu v podstate získané výmenou akcií splnomocnenej investičnej
spoločnosti alebo investičnej spoločnosti, ktorá vznikla zo splnomocnenej investičnej spoločnosti v postupe transformácie tejto spoločnosti do
podielového fondu, alebo v postupe povinného oddelenia časti týchto prostriedkov tejto spoločnosti do podielového fondu a pod podmienkou, že
podielnik získal akcie splnomocnenej investičnej spoločnosti v súlade s predpismi upravujúcimi transformáciu podnikov.
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Daňový základ na určenie sumy dane sa zistí ako rozdiel medzi hodnotou podielu pri predaji a hodnotou podielu pri nákupe.
Do 31.12.2019 vrátane hodnota podielového listu pri nákupe sa zistí ako suma uhradená do podfondu zmenšená o sumu vstupných poplatkov (teda
súčin počtu podielov a hodnoty jedného podielu majetku). Takto zistená hodnota sa potom zvýši o normované náklady súvisiace s nadobudnutím
podielu, ktoré sa priznajú do výšky 1% nákupnej hodnoty podielu. V prípade dedenia sa nákupná hodnota podielu zvýši aj o sumu možnej dane z
dedičstva a darovania.
Hodnota podielového listu pri predaji sa rovná súčinu počtu podielov a hodnoty jedného podielu pri výplate z podfondu. Hodnota podielového listu
pri predaji sa zmenší o normované náklady vo výške 1 % hodnoty podielu pri predaji.
U investorov, ktorí podiel podfondu nadobudli výmenou podielu podielového fondu, ktorý bol kúpený pred 1. januárom 2003, sa ako nákupná hodnota
podielu počíta hodnota k 1. januáru 2006.
Ak investor nadobudol podiel pred prechodom na euro, hodnota podielu sa pri nákupe prepočíta podľa stredného kurzu Banky Slovinska, ktorý platil
ku dňu nákupu podielu, resp. k 1. januáru 2006, ak sa ako nákupná hodnota podielu počíta hodnota k tomuto dňu.
Z takto zisteného daňového základu sa vypočíta a zaplatí daň z príjmu vo výške 25%. Sadzba dane z príjmu sa znižuje každých päť rokov vlastníctva
podielu a predstavuje po doplnených:
- piatich rokoch vlastníctva podielu: 15%,
- desiatich rokoch vlastníctva podielu: 10%,
- pätnástich rokoch vlastníctva podielu: 5 %
Po dvadsiatich rokoch vlastníctva podielu je podielnik oslobodený platenia dane z príjmov vyplývajúcih z kapitálových ziskov.
Od 1. januára 2020 vrátane sa hodnota investičného kupónu pri nadobudnutí určuje ako suma platby podfondu znížená o sumu vstupných nákladov
(tj súčin počtu podielových listov a hodnoty jednej podielovej listiny). V prípade dedičstva sa náklady na investičný kupón tiež zvyšujú o sumu
akejkoľvek dane z dedičstva a darovania.
Hodnota investičného poukazu, ktorý je k dispozícii, sa rovná súčtu počtu jednotiek jednotky a hodnoty jednej jednotky pri spätnom odkúpení z
podfondu.
Ak je rozdiel medzi hodnotou investičného poukazu, ktorý je k dispozícii, a hodnotou investičného poukazu kladný, základom dane je rozdiel mínus
štandardizované náklady spojené s nadobudnutím a vyradením investičného poukazu. Štandardizované náklady spojené s nadobudnutím a
odpredajom investičného poukazu sa vykazujú maximálne do výšky, ktorá nepresahuje:
• suma 1% z kúpnej ceny investičného kupónu a 1% z hodnoty investičného kupónu, ktorý je k dispozícii, alebo
• pozitívne rozdiely medzi hodnotou investičného kupónu pri vyradení a hodnotou investičného kupónu pri nadobudnutí.
Od 1. januára 2020 vrátane sa od základu dane určeného na vyradenie investičného kupónu vypočíta a zaplatí daň z príjmu fyzických osôb so sadzbou
27,5%. Sadzba dane z príjmu fyzických osôb sa znižuje každých päť rokov od držby investičného kupónu a je takáto:
- piatich rokoch vlastníctva podielu: 20%,
- desiatich rokoch vlastníctva podielu: 15%,
- pätnástich rokoch vlastníctva podielu: 10 %
Po dvadsiatich rokoch vlastníctva podielu je podielnik oslobodený platenia dane z príjmov vyplývajúcih z kapitálových ziskov.
Podiely podfondu sa evidujú metódou FIFO (prvý dnu, prvý von), podľa ktorej je hodnota podielu, ktorý bol kúpený najskôr, nákupnou hodnotou
podielu pri predaji.
Za podiely podfondu získané výmenou za podiely podielového fondu, ktorý vznikol výmenou akcií splnomocnenej investičnej spoločnosti alebo
investičnej spoločnosti, ktorá vznikla zo splnomocnenej investičnej spoločnosti v postupe transformácie tejto spoločnosti na podielový fond alebo v
postupe povinného oddelenia časti aktív tejto spoločnosti do podielového fondu, keď držiteľ tieto akcie získal v súlade s predpismi upravujúcimi
transformáciu podnikov, sa počíta, že boli získané:
- ku dňu vytvorenia strešného fondu, ak strešný fond vznikol z existujúcich podielových fondov,
- ku dňu vytvorenia podfondu z existujúceho strešného fondu, ak sa existujúci podielový fond transformuje na podfond už existujúceho strešného
fondu,
- ku dňu, keď sa spoja podielové fondy, ak bol na novozaložený alebo existujúci podfond strešného fondu prevedený majetok podielových fondov,
resp. podfondov strešného fondu,
- ku dňu prevodu podfondov, ak boli podfondy strešného fondu prevedené do druhého strešného fondu rovnakej správcovskej spoločnosti.
Daň z kapitálového zisku vymeria daňový orgán, ktorý pošle rozhodnutie na základe daňového priznania daňovníka, ktoré je potrebné podať do 28.
februára za predchádzajúci rok, a v ktorom platiteľ dane prizná všetky predaje kapitálu v jednom roku (okrem nehnuteľností). Do takto oznámeného
príjmu sa započítavajú kapitálové zisky alebo realizované kapitálové straty dosiahnuté v daňovom období, pričom sa platiteľovi dane neuzná strata
pri predaji kapitálu, ak platiteľ dane 30 dní pred alebo po predaji nadobudol náhradný kapitál obsahovo rovnakého druhu. Strata sa neprizná ani v
prípade, že takto predaný kapitál nadobudla spriaznená osoba daňovníka.
Daňový úrad vydá rozhodnutie o odmeranej dani z príjmu z kapitálového zisku do 30. apríla bežného roku za predchádzajúci rok. Takto vymeraná daň
z príjmov z kapitálových výnosov je konečnou.
7.3.2. Zdaňovanie v prípade prevodu majetku medzi podfondmi rovnakého strešného fondu
Pri výmenie podielového listu podfondu za podielový list iného podfondu rovnakého strešného fondu sa uplatňuje odloženie daňovej povinnosti. V
časti, v ktorej sa podielový list použije k úhrade nákladov na prechod medzi podfondmi, daňová povinnosť nevzniká.
V prípade uplatňovania odloženého zisťovania daňovej povinnosti sa táto zisťuje až pri prvom ďalšom zdanenom predaji podielov, pričom sa:
- ako čas obstarania podielu počíta dátum, keď boli obstarané prvé vymenené podielové listy, zistený v súlade s pravidlami ZDoh-2,
- ako obstarávacia hodnota počíta obstarávacia hodnota prvých vymenených podielov, zistená v súlade s pravidlami ZDoh-2.
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Pre platcov dane, ktorí boli oslobodení od platby dane z príjmov pri vymenených podieloch v súlade s § 525 zákona ZISDU-3, toto oslobodenie od
dane platí aj v súvislosti s podielovými listami získanými v postupe výmeny v rámci prechádzania medzi podfondmi rovnakého strešného fondu.
Ak správcovská spoločnosť nemá k dispozícii údaje z druhého odstavca tohto bodu, musí pri výmene alebo predaji takýchto podielov žiadať od majiteľa
dôkazy o skutočnom čase obstarania a obstarávacej hodnote resp. o spôsobe získania prvého podielového listu.
Odloženie zisťovania daňovej povinnosti prihlási správcovská spoločnosť strešného fondu na Daňový úrad Slovinskej republiky. Správcovská
spoločnosť musí platiteľov dane o odložení zisťovania daňovej povinnosti písomne oboznámiť do 15 dní po výmene podielových listov.
7.3.3. Zdanenie v prípade spojenia podfondov, vytvorenia strešného fondu z existujúcich podielových fondov a zahrnutia podfondov strešného
fondu do druhého strešného fondu rovnakej správcovskej spoločnosti
Pri výmene podielov prevzatého podfondu za podiely preberajúceho podfondu, ktorá sa vykoná v rámci spojenia podfondov, môže daňovník
uplatňovať odloženie zisťovania daňovej povinnosti.
Odloženie zisťovania daňovej povinnosti možno uplatniť aj pri výmene podielov existujúcich podielových fondov za podiely podfondov strešného
fondu, ktorá sa vykoná v rámci vytvorenia strešného fondu z existujúcih podielových fondov a pri výmene podielov podfondu strešného fondu za
podiely podfondu druhého strešného fondu, ktorá sa vykoná v rámci zahrnutia podfondov strešného fondu do druhého strešného fondu rovnakej
správcovskej spoločnosti.
V prípade uplatňovania odloženého zisťovania daňovej povinnosti sa táto zisťuje až pri prvom ďalšom zdanenom predaji podielov, pričom sa:
- ako čas obstarania podielu počíta dátum, keď boli obstarané prvé vymenené podielové listy, zistený v súlade s pravidlami ZDoh-2,
- ako obstarávacia hodnota počíta obstarávacia hodnota prvých vymenených podielov, zistená v súlade s pravidlami ZDoh-2.
Pre platcov dane, ktorí boli oslobodení od platby dane z príjmov pri vymenených podieloch v súlade s § 525 zákona ZISDU-3, toto oslobodenie od
dane platí aj v súvislosti s podielovými listami získanými v postupe výmeny podielových listov v rámci spojenia podfondov, vytvorenia strešného fondu
z existujúcich podielových fondov a zahrnutia podfondov strešného fondu do druhého strešného fondu rovnakej správcovskej spoločnosti.
Ak správcovská spoločnosť nemá k dispozícii údaje z druhého odstavca tohto bodu, musí pri výmene alebo predaji takýchto podielov žiadať od majiteľa
dôkazy o skutočnom čase obstarania a obstarávacej hodnote resp. o spôsobe získania podielového listu.
Odloženie zisťovania daňovej povinnosti na Daňový úrad Slovinskej republiky prihlási správcovská spoločnosť, ktorá spravuje preberajúci fond, a ktorá
o tom písomne oboznámi platcov dane do 15 dní, sprostredkovať im musí aj všetky údaje, ktoré platitelia dane potrebujú na priznanie svojich daňových
povinností.

7.4. Podielnici, ktorí sú právnickými alebo fyzickými osobami - nerezidenti
Fyzická osoba – nerezident neplatí daň z príjmov z kapitálového zisku, dosiahnutého predajom podielov.
Investori, ktorí sú fyzickými osobami – nerezidentmi, musia v súvislosti so zdanením investície do podielov podfondu okrem osobitných ustanovení
(pre rezidentov a nerezidentov) zákona ZDoh-2 rešpektovať aj daňové predpisy, ktoré sa na nich vzťahujú v iných štátoch, v ktorých sú platcami dane
(obyčajne v štátoch svojho bydliska).
Investori, ktorí sú právnickými osobami – nerezidentmi, sa musia riadiť daňovými predpismi, ktoré sa na nich vzťahujú v štátoch, v ktorých sú platcami
dane. Pre investorov, ktorí sú právnickými osobami – nerezidentmi a investíciu do podielov podielového fondu urobili prostredníctvom pobočky v
Slovinsku, platia v súvislosti s touto pobočkou rovnaké pravidlá, ako platia pre právnické osoby – rezidentov (bod 7.2.).

8. ÚČTOVNÝ ROK
Účtovný rok strešného fondu je rovnaký ako kalendárny rok.

9. INFORMOVANIE VEREJNOSTI A PODIELNIKOV
9.1. Zverejnenie hodnoty podielu podfodnov
Správcovská spoločnosť uverejňuje hodnotu podielu na svojej internetovej stránke www.infond.si a aspoň v jednom spomedzi denníkov Večer, Delo,
Dnevnik a Finance. Tento údaj správcovská spoločnosť zverejňuje na svojej internetovej stránke najneskôr nasledujúci pracovný deň po zúčtovacom
dni aspoň v jednom spomedzi denníkov Večer, Delo, Dnevnik a Finance najneskôr nasledujúci deň po zverejnení na svojej internetovej stránke.

9.2. Zverejnenie mesačných správ o hospodárení podfondov
Správcovská spoločnosť mesačne najneskôr do 15. v mesiaci zverejní na svojej internetovej stránke www.infond.si mesačné správy o činnosti
podfondov.

9.3. Zverejnenie informácií o právnych a hospodárskych udalostiach
Správcovská spoločnosť na internetovej stánke správcovskej spoločnosti www.infond.si uverejňuje právne a obchodné udalosti súvisiace so strešným
fondom, jednotlivým podfondom alebo správcovskou spoločnosťou, a ktoré by mohli významnejšie vplývať na činnosť podfondu.
Ak je pravdepodobné, že právna alebo hospodárska udalosť budú mať významný vplyv na hodnotu podielu podfondu, alebo ak to tak jednoznačne
určuje rozhodnutie ATVP, ktoré upravuje zverejnenia a priame oboznamovanie podielnikov, správcovská spoločnosť zverejní informácie o právnych
alebo hospodárskych udalostiach aj v jednom spomedzi denníkov Večer, Delo, Dnevnik a Finance.
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Ak sú majitelia podielov priamo informovaní o právnych a hospodárskych udalostiach súvisiacich so strešným fondom, jednotlivým podfondom alebo
správcovskou spoločnosťou, zverejnenie v časopise nie je nutné, jedine ak by predpisy stanovovali niečo iné.

9.4. Priame informovanie podielnikov
Ak musí správcovská spoločnosť adresovať určité oznámenie priamo podielnikovi, oznámenie musí byť poslané ako tlačivo, na inom trvalom nosiči
údajov, ktorý nie je tlačivom, možno poslať údaje len vtedy, ak je takýto spôsob obyčajným spôsobom výmeny údajov medzi správcovskou
spoločnosťou a podielnikom, a ak podielnik súhlasí s takýmto spôsobom prijatia oznámenia.
Ak spoločnosť môže dokázať, že majiteľ podielov má neustály internetový prístup, posielanie oznámení na e-mailovú adresu podielnika sa počíta ako
obyčajný spôsob výmeny údajov medzi správcovskou spoločnosťou a podielnikom.
Za neustály internetový prístup majiteľa podielov sa počíta, ak správcovskej spoločnosti poskytol za účelom vzájomnej spolupráce svoju e-mailovú
adresu.
Ak je k oznámeniu potrebné priložiť prílohy, respektíve ak podielnik požaduje od správcovskej spoločnosti dodatočnú dokumentáciu a informácie,
tieto sa mu pošlú spôsobom určeným v tomto bode.

10. PODIELOVÉ LISTY, ÚHRADY A VÝPLATY
Majetok každého podfondu strešného fondu je rozdelený na podiely.

10.1. Podielové listy
Podielové listy podfondov sú cenné papiere, ktorých emitentom je správcovská spoločnosť. Podielový list každého jednotlivého podfondu znie na
jeden alebo viacero podielov a podielnikovi poskytuje nasledujúce práva:
1. právo žiadať od správcovskej spoločnosti vyplatenie hodnoty podielov podfondu, na ktoré znie podielový list;
2. právo na pomernú časť hodnoty likvidačného zostatku v prípade likvidácie podfondu.
Opis podielov podfondov:
Podielový list má nasledujúce podstatné zložky zapísané do evidencie majiteľov podielových listov podfondov:
1. označenie, že sa jedná o podielový list podfondu,
2. názov podfondu,
3. obchodné meno, sídlo a IČO správcovskej spoločnosti ako emitenta podielového listu,
4. obchodné meno a sídlo respektíve meno a priezvisko osoby, na ktorú je podielový list vystavený a označenie prevoditeľnosti,
5. počet podielov podfondu, na ktoré znie podielový list,
6. povinnosti správcovskej spoločnosti respektíve práva majiteľa podielového listu,
7. sériové číslo podielového listu,
8. miesto a dátum vydania,
9. podpis respektíve faksimile podpisu členov predstavenstva správcovskej spoločnosti.
Podielový list jednotlivého podfondu každého podfondu je nominálny cenný papier vydaný ako písomný dokument, ktorý nemožno previesť na inú
osobu. Neprevoditeľný podielový list môže byť výnimočne prevedený na iného investora na základe rozhodnutia súdu alebo iného rozhodnutia alebo
aktu štátneho orgánu a na základe právnych transakcií uzavretých formou notárskej zápisnice, ktoré vo všeobecnom akte definuje Agentúra.
Výpis z evidencie podielnikov so všetkými podstatnými zložkami podielového listu sa berie do úvahy ako podielový list a podielnikovi sa na jeho žiadosť
bezplatne vydá.

10.2. Nákupy a výplaty
10.2.1. Úhrady
Podielové listy sa môžu uhrádzať len v peniazoch a to v eurách (EUR).
Nákupná hodnota podielového listu je rovnaká súčinu počtu podielov a hodnoty podielu podfondu, zväčšená o vstupné náklady podfondu, na ktoré
má nárok správcovská spoločnosť.
Pred prvým nákupom podielu musí investor súhlasiť s pravidlami spravovania podfondu. Investor súhlasí s pravidlami spravovania podfondu tak, že
správne a úplne vyplní a podpíše správcovskou spoločnosťou predpísaný vstupný súhlas s pravidlami spravovania a osobne ho odovzdá správcovskej
spoločnosti alebo jednej spomedzi osôb, ktoré vykonávajú služby predaja podfondov (zoznam je na internetovej stránke www.infond.si) v rámci ich
pracovného času, veď je ešte pred podpisom súhlasu s pravidlami spravovania potrebné vykonať kontrolu investora podľa predpisov z oblasti
prevencie proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu. Správcovská spoločnosť je povinná pri vstupe a pri každej úhrade vykonávať postupy
určené predpismi z oblasti zabraňovania praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu a daňovými predpismi. Správcovská spoločnosť alebo
osoby, ktoré vykonávajú predaj podfondov strešného fondu, dajú investorovi pred súhlasom s pravidlami spravovania podfondu bezplatný dokument
s kľúčovými informáciami pre investorov a na jeho požiadanie mu bezplatne odovzdajú aj prospekt so zahrnutými pravidlami spravovania, najnovšie
zverejnenú výročnú a polročnú správu. Prospekt strešného fondu s pravidlami spravovania a dokument s kľúčovými údajmi pre investorov, auditovaná
výročná a polročná správa sa môžu investorovi odovzdať ako tlačovina, môže byť aj na trvalom nosiči, ktorý nie je tlačovinou alebo prostredníctvom
internetovej stránky správcovskej spoločnosti, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
investor má možnosť si vybrať, či dostane údaje na papieri alebo na inom trvalom nosiči údajov alebo cez internetovú stránku,
investor musí byť elektronicky oboznámený s adresou internetového miesta a časti internetového miesta, kde môže získať údaje,
investor musí súhlasiť s uvedenou formou získavania údajov a
že je spôsob zabezpečovania údajov na trvalom nosiči údajov, ktorý nie je tlačovinou, primeraný okolnostiam, v ktorých prebieha obchodovanie
medzi správcovskou spoločnosťou a investorom.
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Správcovská spoločnosť pri kontrole požaduje údaje určené zákonmi príslušnej oblasti, pričom investor musí správcovskej spoločnosti sprostredkovať
aj údaj o čísle bežného účtu. Správcovská spoločnosť tiež určí rozsah sprievodnej dokumentácie podľa požiadaviek zákonov z príslušnej oblasti.
Správcovská spoločnosť môže na účely preukázania totožnosti žiadateľa požadovať kópiu preukazu totožnosti, cestovného dokladu alebo iného
verejného dokumentu s fotografiou za účelom vytvorenia systému predchádzania podvodom alebo na potvrdenie platnosti predloženého dokumentu
úradnou inštitúciou. Investor umožňuje správcovskej spoločnosti spracovať a zbierať zhromaždené osobné údaje na účely, na ktoré boli zhromaždené,
a overiť platnosť údajov vo verejných a súkromných registroch.
Správcovská spoločnosť môže v súlade s diskrečným právom uvedeným v týchto pravidlách spravovania odmietnuť nákup alebo obmedziť vstup do
podfondov tým kategóriám osôb, ktoré v dôsledku svojej činnosti spôsobujú škodu ostatným investorom, alebo ak by uzatvorenie vzťahu s určitou
kategóriou znamenalo neprimerané náklady pre správcovskú spoločnosť. Správcovská spoločnosť má toto právo najmä v prípadoch, keď investor v
čase pristúpenia alebo platby poskytne nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, alebo neposkytne informácie požadované správcovskou
spoločnosťou v súvislosti s vykonávaním daňových pravidiel alebo pravidiel z oblasti zabraňovania praniu špinavých peňazí, investičných fondov a trhu
finančných nástrojov. Správcovská spoločnosť môže uplatniť toto právo aj v prípadoch, keď sa domnieva, že zamietnutím nákupov alebo obmedzením
vstupu sa bude môcť vyhnúť materiálnym, právnym, priestupkovým, daňovým alebo administratívnym následkom alebo nevýhodám týkajúcich sa
fondu, ostatných majiteľov investičných fondov alebo správcovskej spoločnosti pri plnení povinností v súlade s legislatívou. Správcovská spoločnosť
môže toto právo uplatniť aj v prípadoch, keď je obchodovanie investora neobyčajným pre odvetvie správy investičných fondov a negatívne vplýva na
fond, ostatných majiteľov investičných fondov alebo na správcovskú spoločnosť.
Rešpektujúc pravidlá z oblasti zabraňovania praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu môže investor súhlasiť s pravidlami spravovania aj
elektronicky použitím kvalifikovaného digitálneho certifikátu. Investor v tomto prípade správcovskej spoločnosti podá žiadosť o prihlásenie do
programu elektronického obchodovania, ktorú elektronicky podpíše použitím kvalifikovaného digitálneho certifikátu. Správcovská spoločnosť na
základe žiadosti investorovi sprostredkuje heslo. Investor sa môže po prijatí hesla prihlásiť do programu elektronického obchodovania, pričom všetky
nahliadnutia o stave, žiadosti a súhlasy vždy elektronicky podpíše použitím kvalifikovaného digitálneho certifikátu. Správcovská spoločnosť má
vybudovaný informačný systém, ktorý overuje, respektíve dovoľuje len správnu, elektronicky podpísanú činnosť investora a práve tak overuje aj
platnosť kvalifikovaného digitálneho certifikátu u certifikačných autorít. V prípade takéhoto súhlasu s pravidlami spravovania je správcovská
spoločnosť povinná prijať opatrenia, s ktorými zabezpečí, aby bola prvá úhrada podielového listu vykonaná z bankového účtu investora, ktorý bol
uvedený na vstupnom súhlase. Správcovská spoločnosť môže dodatočne a v určitých prípadoch z dôvodu rešpektovania predpisov z oblasti
zabraňovania praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu, od certifikačnej autority digitálneho certifikátu žiadať údaje o spôsobe, akým bola
overená totožnosť investora.
Rešpektujúc pravidlá z oblasti prevencie pred praním špinavých peňazí a financovania terorizmu môže spoločnosť vykonať identifikáciu aj pomocou
iných elektronických identifikačných zariadení, ktoré sú uznané podľa národnej schémy elektronickej identifikácie a takej úrovne spoľahlivosti, ktorá
si vyžaduje v čase vydania osobnú prítomnosť investora. Opis postupov vykonania identifikácie sa nachádza na internetovej stránke www.infond.si.
Správcovská spoločnosť musí prijať opatrenia, s ktorými zabezpečí, aby bola prvá úhrada podielového listu vykonaná z bankového účtu investora
uvedeného v evidencii investorov. Správcovská spoločnosť môže dodatočne a v určitých prípadoch a získať od emitenta prostriedku elektronickej
identifikácie údaje o spôsobe overenia totožnosti investora.
Rešpektujúc pravidlá z oblasti prevencie pred praním špinavých peňazí a financovania terorizmu môže spoločnosť vykonať identifikáciu žiadateľa,
ktorý je fyzickou osobou, aj prostredníctvom video elektronickej identifikácie, t. j. identifikácie zo vzdialeného počítača alebo mobilného zariadenia,
ktoré má nainštalované nahrávacie zariadenie, ale musia byť splnené nasledujúce podmienky:
totožnosť sa identifikuje a kontroluje výlučne na základe úradného osobného dokladu vybaveného biometrickou fotografiou,
investor musí byť starší ako 18 rokov,
investor musí mať trvalé bydlisko v členskom štáte.
Opis postupov vykonania identifikácie sa nachádza na internetovej stránke www.infond.si. Správcovská spoločnosť musí prijať opatrenia, s ktorými
zabezpečí, aby bola prvá úhrada podielového listu vykonaná z bankového účtu investora uvedeného v evidencii investorov. Investor, u ktorého bola
identifikácia vykonaná pomocou video elektronickej identifikácie, môže vykonávať jednotlivé transakcie do výšky 15 000 EUR. Ak jednotlivá transakcia
presiahne uvedenú sumu, správcovská spoločnosť musí overiť totožnosť investora v jeho prítomnosti.
Ak investor, ktorý súhlasil s pravidlami spravovania strešného fondu, nemá investované prostriedky do žiadneho podfondu strešného fondu, môže
dať písomnú žiadosť, že odstupuje od súhlasu s pravidlami spravovania strešného fondu. Tým sa počíta obchodný vzťah za zrušený.
Pri každej úhrade podielu sa ako deň zaplatenia počíta deň prijatia peňazí na osobitný peňažný účet podfondu alebo osobitný peňažný účet strešného
fondu, ktorý smie správcovská spoločnosť používať len na prijímanie peňažných vkladov investorov, ktoré zahŕňa dva alebo viacero podfondov
strešného fondu.
Investor uhrádza podiely podľa neznámej hodnoty. Platba, ktorá bude prijatá na účet podfondu do hraničného času zúčtovacieho dňa T, sa na podiely
podfondu prepočíta na základe hodnoty podielu podľa stavu k zúčtovaciemu dňu T, ktorá bude zverejnená na internetovej stránke www.infond.si
nasledujúci pracovný deň T+1 a aspoň v jednom spomedzi denníkov Večer, Delo, Dnevnik a Finance nasledujúci deň po zverejnení na internetovej
stránke správcovskej spoločnosti. Platba, ktorá príde na bežný účet podfondu po hraničnom čase zúčtovacieho dňa T, sa na podiely prepočíta na
základe hodnoty podielu v ďalšom zúčtovacom dni T+1, ktorá bude zverejnená na internetovej stránke www.infond.si najneskôr na druhý pracovný
deň T+2, a jeden deň po zverejnení na internetovej stránke správcovskej spoločnosti v jednom spomedzi denníkov Večer, Delo, Dnevnik a Finance.
V prípade žiadosti o vyplatenie predajnej hodnoty podielového listu podfondu, ktorému ihneď nasleduje úhrada do iného podfondu, sa za účelom
výpočtu hodnoty podielu namiesto úhrady počíta za úhradu na osobitný peňažný účet podfondu, na ktorý sa prostriedky prevádzajú, pohľadávka voči
podfondu, z ktorého sa prostriedky prevádzajú.
Hraničný čas je pre každý podfond osobitne stanovený v dodatku F.
Pri výpočte nákupu sa počet podielov zaokrúhli na 4 desatinné miesta, takže pri nákupe sa peňažné prostriedky nevracajú.
Správcovská spoločnosť podielnikovi pošle zúčtovanie nákupu najneskôr v nasledujúcom pracovnom dni po vykonaní zúčtovania nákupu spôsobom
určeným v bode 9.4 týchto pravidiel spravovania. Zúčtovanie nákupu, ktorého obsah určujú predpisy, je zároveň aj potvrdením o úschove podielových
listov zapísaných do evidencie majiteľov podielových listov.:
Ak sa podielnik vo vstupnom súhlase k pravidlám spravovania strešného fondu zaviazal vkladať do podfondu určitú dlhšiu dobu, správcovská
spoločnosť mu môže posielať zúčtovania vkladov minimálne raz za šesť mesiacov.
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Majiteľ podielového listu si môže na základe písomnej dohody so správcovskou spoločnosťou prevziať zúčtovanie výplat aj osobne na sídle
správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť dôkazy o tom archivuje spolu s majiteľovým vstupným súhlasom s pravidlami spravovania.
Investor musí správcovskej spoločnosti prihlásiť všetky eventuálne zmeny údajov.
Investor môže podielový list získať aj na základe nákupnej objednávky. Žiadosť o nákup sa podá písomne a obsahuje aspoň identifikačné údaje
zákazníka, podfond a sumu resp. podiely, ktoré sú predmetom nákupu. Žiadosť môže byť doručená osobne zástupcovi správcovskej spoločnosti,
poštou alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu dokumenti@infond.si.
Podmienky na úhradu na základe objednávky sú:
jedná sa o inštitucionálneho investora,
uzatvorená je dohoda so správcovskou spoločnosťou, ktorá zahŕňa príslušné záruky za úhradu,
investor súhlasil s pravidlami spravovania tak, že pokaždé podpísal predpísaný vstupný súhlas, v rámci ktorého boli vykonané aj kroky na
identifikácu zákazníka.
Platba podielových listov z nákupnej objednávky sa musí uskutočniť najneskôr do troch pracovných dní po skončení zúčtovacieho obdobia, v ktorom
správcovská spoločnosť objednávku prijala. Podielový list vydaný na základe nákupnej objednávky je vystavený na počet podielov prepočítaných
nákupnou hodnotou podielu k zúčtovaciemu dňu. Nákupná objednávka prijatá v čase do uzávierky zúčtovacieho dňa T znie na počet podielov
vypočítaných podľa HP zúčtovacieho dňa T, žiadosť prijatá v čase po uzávierke zúčtovacieho dňa T znie na počet podielov vypočítaných podľa HP
zúčtovacieho dňa T+1. Nákupná objednávka podielového listu sa môže podať u podfondov, ktoré sú uvedené v dodatku F.
10.2.2. Pozastavenie nákupov
Vo výnimočných prípadoch a ak to vyžadujú osobitné okolnosti, správcovská spoločnosť môže dočasne pozastaviť platby do jedného alebo viacerých
podfondov. Správcovská spoločnosť oboznamuje investorov o pozastavení platieb do fondu zverejnením na svojej internetovej stránke a v časopisoch
predávaných v štátoch, v ktorých sa predaj podielov podfondov vykonáva. Správcovská spoločnosť investorov o pozastavení úhrad do fondu oboznámi
ihneď, keď je to možné, ale najneskôr aspoň jeden deň pred pozastavením.
O pozastavenie nákupov podielových listov môže správcovská spoločnosť požiadať v prípade spájania podfondov, prevodu spravovania, v prípade
vysokých výkyvov na kapitálových trhoch a zabezpečovania spoľahlivého hodnotenia finančných nástrojov, zabezpečovania likvidity podfondov, kvôli
technickým ťažkostiam alebo pri iných neprekonateľných prekážkach v správcovskej spoločnosti alebo u depozitára podfondu a v prípade likvidácie
podfondu. Pozastavenie nákupov sa vždy vykoná len dočasne.
10.2.3. Odkupovanie podielových listov
Majiteľ podielového listu podfondu môže kedykoľvek žiadaťo výplatu celej alebo čiastočnej predajnej hodnoty podielového listu. Pritom musí vyplniť
formulár žiadosti o vyplatenie predajnej hodnoty podielového listu podfondu, ktorý je predpísaný správcovskou spoločnosťou, a uviesť v ňom všetky
požadované údaje. Investor musí vyplniť aj sprievodnú dokumentáciu, ktorá je požadovaná predpismi v určitej oblasti, ak nebola vyplnená pri prvom
vstupe alebo neskorších zmenách údajov. Správcovská spoločnosť je pri každej úhrade povinná vykonávať postupy určené predpismi z oblasti
zabraňovania praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu a daňovými predpismi. Správcovská spoločnosť má právo zamietnuť požiadavku o
výplatu, ak investor nevyplní požadovanú dokumentáciu, alebo ak by to bolo v súlade s predpismi o zabraňovaniu prania špinavých peňazí a
financovaniu terorizmu. V prípade pochybností o bežnom účte investora má správcovská spoločnosť právo požiadať investora o nahliadnutie do
bankovej karty alebo overiť platnosť právnej podstaty, ktorou nadobudol majiteľské právo na podielové listy.
Žiadosť o vyplatenie predajnej hodnoty môže majiteľ podielového listu sprostredkovať poštou alebo osobne na adresu –SAVA INFOND, družba za
upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, SI-2000 Maribor, alebo skenované na adresu dokumenti@infond.si alebo pomocou kvalifikovaného
digitálneho certifikátu prostredníctvom internetovej stránky www.infond.si. Žiadosť o vyplatenie predajnej hodnoty podielového listu je možné
odovzdať aj u všetkých osôb, ktoré sú správcovskou spoločnosťou poverené predajom respektíve prijímaním vstupných súhlasov s pravidlami
spravovania strešného fondu. Správcovská spoločnosť pri výplate predajnej hodnoty podielových listov vykonáva postupy určené predpismi z oblasti
zabraňovania praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu.
Predajná hodnota podielových listov sa rovná súčinu počtu podielov a hodnoty podielu, zmenšená o výstupné poplatky podfondu, na ktoré má nárok
správcovská spoločnosť. Ak by bol celkový počet podielov po výplate/prechode celkovej predajnej hodnoty alebo časti predajnej hodnoty podielového
listu znížený na menej ako 1 podiel, považuje sa, že podielnik požaduje výplatu/prechod podielového listu respektíve všetkých podielových listov
vcelku.
Výplaty predajnej hodnoty podielov sa vykonávajú podľa neznámej hodnoty. Ak bude žiadosť o vyplatenie predajnej hodnoty podielového listu podaná
do hraničného času zúčtovacieho dňa T, pri výpočte sa zohľadní HP podľa stavu na zúčtovací deň T. Hodnota podielu k zúčtovaciemu dňu T sa zverejní
na internetovej stránke www.infond.si najneskôr nasledujúci pracovný deň (T+1). Ak bude žiadosť o vyplatenie prijatá po hraničnej hodine
zúčtovacieho dňa T, pri výpočte predajnej hodnoty podielu sa použije hodnota podielu k zúčtovaciemu dňu T+1 zverejnená na internetovej stránke
www.infond.si najneskôr v nasledujúcom pracovnom dni (T+2).
Hraničný čas je pre každý podfond osobitne stanovený v dodatku F.
Predajná hodnota podielu sa môže vyplatiť aj prevoditeľnými cennými papiermi z prostriedkov podfondov, ak s tým vopred súhlasil majiteľ
podielového listu podfondu. V tomto prípade nesmie byť výplata podielov formou prevoditeľných cenných papierov nižšia ako 1% aktív podfondu,
resp. 100 000 eurov, ak je majetok podfondu menší ako 10 miliónov eur. Predajná hodnota podielového listu sa vyplatí formou podielov
prevoditeľných cenných papierov, ktoré odzrkadľujú zloženie investícií podfondu, zatiaľ čo sa zostatok z celkovej predajnej hodnoty podielového listu
majiteľovi vypláca v peniazoch.
Správcovská spoločnosť podielnikovi pošle zúčtovanie výplaty najneskôr v nasledujúcom pracovnom dni po vykonaní zúčtovania výplaty spôsobom
určeným v bode 9.4 týchto pravidiel spravovania.
Majiteľ podielu si môže na základe písomnej dohody so správcovskou spoločnosťou prevziať zúčtovanie výplat aj osobne na sídle správcovskej
spoločnosti. Správcovská spoločnosť dôkazy o tom archivuje spolu s majiteľovým súhlasom s pravidlami spravovania.
Dňom vyplatenia zaniknú práva podielnika a tým aj vlastnícke právo na pomernú časť majetku jednotlivého podfondu.
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Lehota na vyplatenie je najviac sedem pracovných dní po konci zúčtovacieho obdobia so všetkou požadovanou dokumentáciou.
Správcovská spoločnosť môže odmietnuť nákup alebo obmedziť prístup k podfondom pre tie kategórie osôb, ktoré v dôsledku svojej činnosti
spôsobujú škodu ostatným investorom, alebo ak by uzatvorenie vzťahu s určitou kategóriou znamenalo neprimerané náklady pre správcovskú
spoločnosť. Správcovská spoločnosť môže tým kategóriám osôb, ktorým odmietla nákup alebo obmedzila vstup, vykonať odkúpenie podielov.
10.2.4. Pozastavenie odkupovania podielových listov
Správcovská spoločnosť môže vo výnimočných prípadoch, keď to vyžadujú osobitné okolnosti, kvôli ochrane a záujmom podielnikov pozastaviť
odkúpenie podielových listov jednotlivého podfondu.
Pozastavenie odkupovania je možné len v okolnostiach a pod podmienkami vymedzenými v rozhodnutí ATVP, ktoré určuje dočasné zastavenie
odkupovania podielových listov.
Dočasné zastavenie odkupovania podielových listov podfondu si môže vyžiadať aj ATVP, ak zhodnotí, že je to v záujme majiteľov podielových listov
alebo v záujme verejnosti.
Dočasné zastavenie odkupovania podielov môže urobiť aj depozitár strešného fondu v prípadoch určených zákonom ZISDU-3.
10.2.5. Zavedenie čiastočného odkupovania podielov
Správcovská spoločnosť môže vo výnimočných prípadoch namiesto dočasného pozastavenia odkupovania podielových listov jednotlivého podfondu
uviesť dočasné čiastočné odkúpenie podielových listov podfondu.
Zavedenie tohto opatrenia je možné len v prípade a pod podmienkami vymedzenými v rozhodnutí ATVP, ktoré upravuje dočasné zastavenie
odkupovania respektíve začatie čiastočného odkupovania podielových listov. Čiastočné odkúpenie investičných kupónov podfondu je založené na
vymedzení bilančnej hodnoty aktív podfondu podľa kritéria likvidity a znamená to, že v obvyklom časovom období po podaní žiadosti o vyplatenie
hodnoty sa podielnikovi zaplatí predajná hodnota v sume zodpovedajúcej proporcionálnej účasti podielnika na likvidnej časti majetku podfondu.
Zvyšné podiely, na ktoré znie podielový list, správcovská spoločnosť podielnikovi vyplatí ihneď, keď uplatní dostatočný podiel menej likvidného
majetku podfondu.
10.2.6. Súbežné nákupy a výplaty
Ak podielnik žiada od správcovskej spoločnosti výplatu predajnej hodnoty podielového listu podfondu alebo podielového fondu, za ktorým nasleduje
úhrada podielového listu do iného podfondu alebo strešného fondu, ktorý je spravovaný rovnakou správcovskou spoločnosťou, žiadosť o výplatu a
úhrada sa pojednávajú v rovnakom čase.
10.2.7. Chyba pri výpočte čistej hodnoty aktív
Počíta sa, že pri výpočte ČHA vznikla chyba, ak:
1. rozdiel medzi správnou ČHA a chybnou ČHA fondu z kategórie fondov peňažného trhu predstavuje viac ako 0,25 % správnej ČHA;
2. rozdiel medzi správnou ČHA a chybnou ČHA fondu z kategórie dlhopisových fondov predstavuje viac ako 0,5 % správnej ČHA;
3. rozdiel medzi správnou ČHA a chybnou ČHA fondu z kategórie akciových fondov predstavuje viac ako 1 % správnej ČHA;
4. rozdiel medzi správnou ČHA a chybnou ČHA fondu z kategórie ostatných fondov predstavuje viac ako 0,5 % správnej ČHA.
Správcovská spoločnosť vykoná úhrady nedostatočne vyplatených predajných hodnôt do 5 pracovných dní odo dňa výpočtu správnej hodnoty podielu
podfondu. Bez ohľadu na ustanovenie predchádzajúceho odseku nemusí správcovská spoločnosť vykonať úhrady do podfondu, respektíve
podielnikovi, a podielnikovi poslať nové oznámenie o zúčtovaní výplat, ak by suma, ktorá by sa mala uhradiť, nepresahovala 2 eurá. Náklady, ktoré
vzniknú v súvislosti s odstránením chyby nebudú zaťažovať aktíva podfondov.
V prípade príliš vysokej hodnoty podielu kvôli chybe pri výpočte ČHA správcovská spoločnosť:
1. započíta podielnikom, ktorí kúpili podiely po príliš vysokej HP, dodatočnú jednotka majetku, a pošle im nové oznámenie o zúčtovaní úhrad;
2. podfondu uhradí rozdiel v peniazoch, ak bola majiteľom podielov pri vystúpení z fondu uhradená príliš vysoká predajná hodnota.
V prípade nižšej hodnoty podielu kvôli chybe pri výpočte ČHA správcovská spoločnosť:
1. podielnikom, ktorým bola zúčtovaná predajná hodnota pri vystúpení z fondu podľa nižšej HP sa uskutoční peňažná úhrada v súlade so správne
vypočítanou HP a pošle sa im nové oznámenie o zúčtovaní výplaty;
2. podielnikom, ktorí kúpili podiely po príliš nízkej HP, pošle nové oznámenie o zúčtovaní vkladov.

11 OSTATNÉ USTANOVENIA O STREŠNOM FONDE A PODFONDOCH
11.1. Trvanie podfondov
Všetky podfondy strešného fondu INFOND sú založené na dobu neurčitú.

11.2. Prevod spravovania
Správcovská spoločnosť, ktorá spravuje strešný fond, môže previesť správu celého strešného fondu alebo jednotlivého podfondu na inú správcovskú
spoločnosť.
V prípade, že ATVP správcovskej spoločnosti právoplatným rozhodnutím zruší povolenie na vykonávanie služieb spravovania investičných fondov,
respektíve že je vyhlásený konkurz správcovskej spoločnosti alebo začaté konanie nútenej likvidácie, vykoná sa nútený prevod správy strešného fondu
na inú správcovskú spoločnosť. Uvedené postupy sú definované príslušnými ustanoveniami zákona ZISDU-3.
Pri prevode správy príde k pozastaveniu úhrad a odkupovania podielov.
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11.3. Zahrnutie podfondov strešného fondu do druhého strešného fondu
Správcovská spoločnosť spravujúca dva alebo viaceré strešné fondy môže zahrnúť podfondy jedného strešného fondu do druhého strešného fondu.
Ak sú všetky podfondy strešného fondu predmetom zahrnutia do iného strešného fondu, takýto strešný fond po ukončenom prevode prestane
existovať bez osobitného likvidačného konania. Správcovská spoločnosť musí pred tým, ako vykoná vylúčenie podfondov strešného fondu a jeho
spojenie s druhým strešným fondom získať príslušné povolenie ATVP.

11.4. Výmena depozitára
Správcovská spoločnosť môže vymeniť depozitára strešného fondu výpoveďou zmluvy doterajšiemu depozitárovi a uzatvorením zmluvy s iným
depozitárom.
Správcovská spoločnosť môže zmeniť depozitára strešného fondu, ak:
depozitár nevykonáva všetky povinnosti, dohodnuté v zmluve o vykonávaní depozitárnych služieb respektíve v iných eventuálnych dohodách so
správcovskou spoločnosťou respektíve ich nevykonáva správne,
zhodnotí, že by bola zmena oprávnená na základe ekonomických alebo iných prínosov pre investora,
správcovskej spoločnosti a podfondom spôsobuje svojim konaním škodu,
je výpoveď v záujme investorov do podfondov strešného fondu,
iný depozitár ponúkne výhodnejšie ekonomické a/alebo funkčné podmienky na vykonávanie depozitárnych služieb,
alebo ak zmluvu vypovie depozitár.
Na uzatvorenie novej zmluvy je potrebné získať náležité povolenie ATVP.
Po získaní povolenia ATVP uzatvorí správcovská spoločnosť zmluvu s novým depozitárom a vypovie zmluvu uzatvorenú s predchádzajúcim
depozitárom. Zmluva s novým depozitárom začne byť účinná, keď sa skončí platnosť zmluvy uzatvorenej s predchádzajúcim depozitárom.

11.5. Spojenie podfondov
11.5.1. Podmienky spojenia podfondov a následky pre podielnikov
Správcovská spoločnosť alebo viacero správcovských spoločností môže vykonať spojenie dvoch alebo viacerých podfondov z rovnakého alebo z
viacerých strešných fondov, ktoré spravuje alebo ich spravujú. Spojenie možno vykonať pripojením alebo fúziou. Pripojenie sa vykoná prevodom
celkového majetku jedného alebo viacerých podfondov (prevzatý fond) na iný existujúci podfond (preberajúci fond). Spojenie sa vykoná založením
nového podfondu (preberajúci fond), na ktorý sa prenesie všetok majetok dvoch alebo viacerých podfondov, ktoré sa spájajú (prevzatý fond). Po
vykonanom spojení prestane prevzatý fond existovať bez likvidácie a všetok jeho majetok, práva a povinnosti prechádzajú na preberajúci fond.
Majitelia podielov prevzatého alebo prevzatých fondov dostanú po vykonanom postupe fúzie podielové listy preberajúceho fondu podľa výmenného
pomeru, ktorý určí správcovská spoločnosť alebo správcovské spoločnosti v súlade so zákonom ZISDU-3. Ak pri výmene podielov prevzatého fondu za
prevoditeľné podiely preberajúceho fondu podielnikovi nepripadá celkový počet prevoditeľných podielov preberajúceho fondu, správcovská
spoločnosť môže takémuto podielnikovi vyplatiť príslušnú hodnotu podielov, ktoré predstavujú čiastočné právo, v peniazoch. Spojenie podfondov je
prípustné len vtedy, ak sa postavenie majiteľov podielových listov podfondov, ktoré sa spájajú, po vykonanom spojení nezhorší. Čistá hodnota aktív
preberajúceho fondu sa musí po vykonanej transformácii, berúc do úvahy aj možnú peňažnú výplatu podielnikom, rovnať aspoň sume čistej hodnoty
aktív prevzatého a preberajúceho fondu pred týmto procesom, spoločná hodnota všetkých podielových listov preberajúceho fondu, ktorých
majiteľom bude osoba po vykonanej transformácii, sa musí rovnať minimálne spoločnej hodnote všetkých podielových listov prevzatého fondu,
ktorých majiteľom sa stane osoba po vykonanej fúzii, a musí sa rovnať aspoň spoločnej hodnote všetkých podielov prevzatého fondu, ktorých
majiteľom bola rovnaká osoba pred týmto procesom. Vykonanie fúzie podfondu je predmetom predchádzajúcej previerky depozitárom a audítorom,
povolenie na fúziu vydá ATVP. Náklady, ktoré vzniknú kvôli fúzii, zaťažujú správcovské spoločnosti, ktoré spravujú podfondy strešných fondov
zúčastnené pri fúzii.
11.5.2. Práva majiteľa podielov
Ak sa podfond zúčastňuje na fúzii, držiteľ investičného kupónu podfondu má právo od správcovskej spoločnosti požadovať:
kópiu audítorskej správy o spojení, ktorú mu musí správcovská spoločnosť bezplatne poslať najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí
písomnej žiadosti, môže ju poslať aj elektronickou formou, a
výplatu svojich podielov, pričom mu správcovská spoločnosť nesmie započítať výstupné náklady, alebo
výmenu týchto podielov za podiely iného podfondu s podobnou investičnou politikou, ktorý spravuje správcovská spoločnosť alebo správcovská
spoločnosť, ktorá je so správcovskou spoločnosťou spravujúcou strešný fond s týmto podfondom buď v úzkej väzbe, či vo vzťahu, keď sú
spoločnosti spriaznené prostredníctvom spoločného riadenia.
Majitelia podielových listov majú právo žiadať o vyplatenie podielu za podmienok z tejto časti v období od prijatia oznámenia o fúzii až po začiatok
pozastavenia úhrad a výplat v prevzatom a preberajúcom fonde.

11.6. Likvidácia
Likvidácia podfondu sa vykoná ak:
čistá hodnota majetku podfondu počas štyroch mesiacov odo dňa, keď správcovská spoločnosť prijala rozhodnutie ATVP o povolení na
spravovanie podfondu, nedosiahne 100 000 eur,
sa čistá hodnota majetku podfondu zníži pod 100 000 eur a v nasledujúcich tridsiatich dňoch opätovne nedosiahne 100 000 eur,
keď nie je možný nútený prevod spravovania podfondu resp. strešného fondu.
Likvidácia podfondu sa vykoná aj na základe rozhodnutia správcovskej spoločnosti, ak nastane dôvod, ktorý je v pravidlách spravovania určený ako
dôvod na začiatok likvidácie podfondu.
Na základe rozhodnutia predstavenstva môže prísť k likvidácii podfondu:
- v prípade vysokých výkyvov a blokád pri likvidite, na základe ktorých nie je možné zabezpečiť výplaty;
- pri zvýšenej rizikovosti podfondu do takej miery, že sa môže podstatne ohroziť hodnota jeho aktív a tým hodnota podielov vo vlastníctve
podielnikov;
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-

ak predstavenstvo správcovskej spoločnosti zhodnotí, že výška čistej hodnoty aktív jednotlivého podfondu alebo viacerých podfondov
neumožňuje spĺňanie investičnej stratégie jednotlivého alebo viacerých podfondov;
v dôsledku zmien v predpisoch, ktoré výrazne obmedzujú alebo znižujú rozsah investícií jedného alebo viacerých podfondov.

Postup likvidácie a jej právne následky sú určené príslušnými ustanoveniami zákona ZISDU-3.
V nasledujúcom pracovnom dni po tom ako vznikne dôvod pre likvidáciu podfondu musí likvidačný správca v denníku Večer a na webovej stránke
www.infond.si zverejniť oznámenie o začiatku likvidácie podfondu a do troch pracovných dní informovať podielnikov o začiatku likvidácie podfondu
a o právnych následkoch.
Strešný fond prestane existovať bez postupu osobitnej likvidácie:
- ak sa počet podfondov zmenší pod 2 a
- ak sú predmetom pripojenia do iného strešného fondu všetky podfondy jednotlivého strešného fondu.

12. SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ
12.1. Všeobecné informácie
12.1.1. Obchodné meno, sídlo a IČO správcovskej spoločnosti
Obchodné meno:
SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o. /správcovská spoločnosť, s.r.o./
Sídlo:
Maribor
Obchodná adresa:
Ulica Vita Kraigherja 5
IČO:
5822416
Internetová stránka:
www.infond.si
E-mail:
info@infond.si
Telefónne č.:
02 / 229 74 40
Faxové č.:
02 / 229 74 89
12.1.2. Dátum založenia správcovskej spoločnosti
SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o. /správcovská spoločnosť, s.r.o./, bola založená 16. 12. 1993 na dobu neurčitú.
12.1.3. Miesto a čas, keď je možné nahliadnuť do všeobecných aktov spoločnosti a poslednej revidovanej výročnej správy
Spoločenská zmluva a najnovšia dostupná revidovaná výročná správa správcovskej spoločnosti sú k nahliadnutiu každý pracovný deň v sídle
správcovskej spoločnosti od pondelka do štvrtka od 9:00 do 15:00 a v piatok od 9:00 do 14:00. Posledná auditovaná výročná správa je zverejnená aj
na internetových stránkach správcovskej spoločnosti www.infond.si.
12.1.4. Číslo a dátum rozhodnutia o vydaní povolenia na vykonávanie činnosti spravovania investičných fondov
Povolenie na vykonávanie činnosti spravovania investičných fondov č. 25/16/1/94 vydala ATVP dňa 1. 6. 1994.
12.1.5. Údaj o imaní správcovskej spoločnosti
Do súdneho registra vpísané a zaplatené základné imanie SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o. /správcovská spoločnosť, s.r.o./ predstavuje
1 460 524,00 EUR.

12.2. Orgány riadenia a dozoru
Vysvetlenie k systému spravovania správcovskej spoločnosti, o jej orgánoch riadenia a dozoru a ich členoch je uvedené v DODATKU A tohto prospektu.

12.3. Politika príjmov (stratégia odmeňovania)
Vysvetlenie k politike príjmov správcovskej spoločnosti je uvedené v dodatku H a na internetovej stránke správcovskej spoločnosti www.infond.si.
Investor môže požiadať o bezplatný výtlačok dokumentu s informáciami o politike príjmov správcovskej spoločnosti.

13. INFORMÁCIE O INÝCH OSOBÁCH
13.1. Depozitár majetku
Depozitár majetku strešného fondu je Banka Intesa Sanpaolo, d.d., Pristaniška 14, Koper.
Banka Slovinska dňa 3. 9. 2003 pre banku Banka Intesa Sanpaolo, d.d. vydala povolenie na vykonávanie depozitárnych služieb pre investičné fondy.
ATVP vydala dňa 7. 2. 2018 povolenie na uzatvorenie Zmluvy o vykonávaní depozitárnych služieb pre strešný fond s bankou Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Hlavné povinnosti depozitára sú:
•
úschova aktív jednotlivého podfondu strešného fondu,
•
monitoring peňažných tokov fondu jednotlivého podfondu strešného fondu a
•
dozor nad činnosťou jednotlivého podfondu Strešného fondu Infond.
Depozitár je tiež povinný zaviesť vhodné postupy na identifikáciu, manažment, monitorovanie a zverejňovanie konfliktov záujmov, ktoré môžu
vzniknúť pri poskytovaní depozitárnych služieb pre Strešný fond Infond vzhľadom na iné služby a činnosti a aktíva správcu, ako aj vo vzťahu kapitálovej
prepojenosti depozitára s inými subjektmi a vlastnícku štruktúru depozitára.
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Depozitár vykonáva služby deponovania aktív, pričom musí zabezpečiť oddelenú evidenciu aktív fondu od vlastných prostriedkov a prostriedkov iných
zákazníkov vo vlastnej evidencii a aj v evidencii osôb, na ktoré úschovu previedol.
Zoznam osôb, na ktoré depozitár previedol službu úschovy:
State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., Tivolska 48, 1000 Ľubľana,
Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina, Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina,
Raiffeisen banka a.d., Đorđa Stanojevića 16, 11070 Beograd, Srbsko,
Komercialna banka AD Skopje, Ulica Orce Nikolov 3, 1000 Skopje, Macedónsko.
Depozitár je povinný zabezpečiť, že tretie osoby, na ktoré sú funkcie úschovy ďalej prevedené, zabezpečujú podmienky, ktoré platia pre osoby, na
ktoré boli služby úschovy priamo prevedené.
Správcovská spoločnosť pri vykonávaní služieb správy podfondov Strešného fondu Infond nezaznamenala možnosť konfliktných záujmov
vyplývajúcich z činností s osobami, ktorým správca delegoval úlohy úschovy, alebo s tretími osobami, ktorým sú tieto úlohy ďalej delegované.
Investorom sa na požiadavku zabezpečia najnovšie informácie v súvislosti s prevodom úschovy od depozitára na iné respektíve tretie osoby.
13.2. Iní poskytovatelia služieb spravovania strešného fondu a podfondov
Údaje o osobách, na ktoré správcovská spoločnosť previedla jednotlivé služby spravovania strešného fondu alebo podfondov, sú uvedené v
DODATKU B.

14. SŤAŽNOSTI INVESTOROV A MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV
Investor sa môže sťažovať alebo poslať sťažnosť týkajúcu sa jeho investície alebo zamýšľanej investície do investičných kupónov podfondov na sídlo
správcovskej spoločnosti. Politika konania správcovskej spoločnosti v prípade sťažností investorov je uvedená v Politike vybavovania sťažností
prístupnej na www.infond.si. Eventuálne spory medzi investormi do podfondov strešného fondu a správcovskou spoločnosťou a inými vykonávateľmi
správcovských služieb strešného fondu, s ktorými správcovská spoločnosť uzatvorila zmluvy o prevode vykonávania jednotlivých služieb spravovania
strešného fondu, je možné mimosúdne riešiť pred arbitrážou združenia Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ /Združenie
správcovských spoločností investičných fondov/, Čufarjeva 5, Ľubľana, telefónne č. 01 430 49 18, elektronická adresa arbitraza@zdu-giz.si, IČO
5872324, daňové č.: SI40646629. Viac informácii o arbitráži je k dispozícii na www.zdu-giz.si/arbitraza.
Investori môžu získať dokumentáciu o okolnostiach, v ktorých príde k mimosúdnemu riešeniu sporov, a môžu sa oboznámiť so všetkými prvkami
schémy mimosúdneho riešenia sporov na internetovej stránke správcovskej spoločnosti www.infond.si, na jej sídle a na predajných miestach.

15. OSOBY ZODPOVEDNÉ ZA VYDANIE PROSPEKTU
Vyhlasujeme, že prospekt strešného fondu s pravidlami spravovania obsahuje skutočné údaje a nevynecháva žiadnu informáciu, ktorú by mala
správcovská spoločnosť ako vydavateľ prospektu uviesť, respektíve s ktorou je oboznámená, a jej zatajenie by mohlo spôsobiť škodu majiteľom
podielových listov podfondov alebo potenciálnym investorom. Prospekt strešného fondu s pravidlami spravovania neobsahuje neobsahuje ani žiadne
zavádzajúce informácie alebo informácie, ktoré by sa dali interpretovať rôznymi spôsobmi.

Maribor, 16. 2. 2021
SAVA INFOND, správcovská spoločnosť, s.r.o.
predseda predstavenstva
Jožica Palčič

člen predstavenstva
mag. Samo Stonič
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DODATOK A: ORGÁNY RIADENIA A DOZORU NAD SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU
Správcovská spoločnosť má dvojstupňový systém riadenia, predstavenstvo a dozornú radu. Predstavenstvo spoločnosti je dvojčlenné a dozorná rada
päťčlenná.
Členovia predstavenstva správcovskej spoločnosti sú:
- Jožica Palčič, predseda predstavenstva
- mag. Samo Stonič, člen predstavenstva
Členovia dozornej rady správcovskej spoločnosti sú:
- mag. Polona Pirš Zupančič , predseda dozornej rady
- mag. Primož Močivnik, námestník predsedu dozornej rady
- Jure Košir, člen dozornej rady
- Miha Pahulje, člen dozornej rady
- Nada Zidar, člen dozornej rady

DODATOK B: ZOZNAM INÝCH VYKONÁVATEĽOV SPRÁVCOVSKÝCH SLUŽIEB STREŠNÉHO FONDU ALEBO PODFONDOV
SPRÁVA MAJETKU
Správcovská spoločnosť sama spravuje majetok podfondov strešného fondu a na tento výkon nesplnomocnila iné osoby.
ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY
Správcovská spoločnosť previedla tieto administratívne služby:
- vnútorný audit spoločnosti v Vezjak Svetovanje, d.o.o., Ulica Bruna Gobca 4, SI-2000 Maribor, 01.01.2016,
- vnútorná kontrola a uchovávanie dokumentácie týkajúcej sa marketingu prostredníctvom registračného úradu Nova KBM, dd, v Nova KBM, d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, SI-2000 Maribor, 05.06.2019.
SLUŽBY PREDAJA PODIELOV - PREDAJNÉ MIESTA
Právnické a fyzické osoby, ktoré majú oprávnenie správcovskej spoločnosti na vykonávanie obchodov s podfondmi a predaj podielových listov, sú
uvedené na internetovej stránke správcovskej spoločnostiwww.infond.si. Vzhľadom na uvedené sa u týchto osôb dá súhlasiť s pravidlami spravovania
jednotlivého podfondu.

DODATOK C: MÄKKÉ PROVÍZIE A DOHODY O DELENÍ MÄKKÝCH PROVÍZIÍ
A. Správcovská spoločnosť môže pri obchodoch s finančnými nástrojmi v mene podfondov strešného fondu (služby vysporiadania a realizácie
transakcií) od maklérskych spoločností alebo od bánk získať ekonomické výhody formou tzv. mäkkých provízií (ang. soft commissions), formou analýzy
finančných trhov a emitentov, prístupu k databázam, pričom v tomto ohľade neprichádza do konfliktu záujmov. Účelom takejto organizácie je
zabezpečiť čo najlepšiu informačnú podporu a účinné spravovanie majetku podfondov.

B. Správcovská spoločnosť nemá uzatvorené dohody, ktoré sa vzťahujú na delenie transakčných nákladov zaplatených z prostriedkov podfondov medzi
správcovskú spoločnosť a maklérsku spoločnosť. V prípade podfondu, ktorý investuje významný podiel prostriedkov do cieľových fondov, správcovská
spoločnosť nemá uzatvorené dohody o delení poplatkov (priamych a/alebo nepriamych) so správcovskou spoločnosťou cieľového fondu.

DODATOK D: ZOZNAM ORGANIZOVANÝCH TRHOV
Aktíva podfondov môžu byť v rámci investičného cieľa a stratégie každého podfondu investované len do tých prevoditeľných cenných papierov a
nástrojov peňažného trhu:
1. s ktorými sa obchoduje, alebo s ktorými sa neobchoduje na organizovanom trhu členských štátov, okrem Lichtenštajnu; zoznam organizovaných
trhov členských štátov je zverejnený na internetovej stránke ESMA v sekcii Rules, Databases & Library v časti Registers and Data
2. s ktorými sa obchoduje na iných uznávaných, riadne činných a pre verejnosť otvorených organizovaných trhoch v členských štátoch; zoznam
viacstranných systémov obchodovania členských štátov je zverejnený na internetovej stránke ESMA v sekcii Rules, Databases & Library v časti
Registers and Data
3. s ktorými sa obchoduje na nasledujúcich burzách cenných papierov európskych štátov, ktoré nie sú členskými štátmi:
- Banjalučka berza hartija od vrijednosti a.d.- Banja Luka, Bosna a Hercegovina,
- Beogradska berza, Srbsko,
- Makedonska berza, Macedónsko,
- Istanbul Stock Exchange, Turecko,
- Sarajevska berza, Bosna a Hercegovina,
- SIX Swiss Exchange, Švajčiarsko,
- London Stock Exchange, Spojené kráľovstvo.
4. s ktorými sa obchoduje na burzách cenných papierov neeurópskych štátov, členov Svetovej federácie búrz (WFE resp. FIBV) - zoznam je k dispozícii
na internetovej stránke http://www.world-exchanges.org/home/index.php/members/wfe-members okrem Palestine Exchange
5. s ktorými sa obchoduje na nasledujúcih uznávaných, riadne činných a pre verejnosť otvorených trhoch neeurópskych štátov: /
6. s ktorými sa obchoduje na nasledujúcih uznávaných, pravidelne činných a pre verejnosť otvorených trhoch neeurópskych štátov:

/
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DODATOK E: ZOZNAM PODFONDOV STREŠNÉHO FONDU
Správcovská spoločnosť spravuje nasledujúce podfondy:
Pravidlá spravovania jednotlivého podfondu sú podrobnejšie definované v DODATKU F tohto prospektu.
I.
Infond Alfa, zmiešaný podfond
II. Infond USA, akciový podfond
III. Infond Balkan, akciový podfond
IV. Infond Beta, akciový podfond rozvitých trhov
V. Infond Bond - Euro, dlhopisový podfond
VI. Infond BRIC, akciový podfond
VII. Infond Consumer, akciový podfond
VIII. Infond Defensive, zmiešaný podfond
IX. Infond Dividend, akciový podfond rozvitých trhov
X. Infond Družbeno odgovorni /spoločensky zodpovední/, akciový podfond rozvitých trhov
XI. Infond Dynamic, akciový podfond
XII. Infond Energy, akciový podfond
XIII. Infond Europe, akciový podfond
XIV. Infond Financials, akciový podfond
XV. Infond Frontier, akciový podfond
XVI. Infond Global Flex, zmiešaný flexibilný podfond
XVII. Infond Life, akciový podfond
XVIII. Infond ShortTerm Bond – Euro, dlhopisový podfond
XIX. Infond Select, akciový podfond rozvitých trhov
XX. Infond Smart Quality, akciový podfond rozvitých trhov
XXI. Infond Technology, akciový podfond
XXII. Infond 2040, podfond cieľového dátumu

DODATOK F: PODROBNEJŠIE PRAVIDLÁ SPRAVOVANIA PODFONDOV
Pravidlá spravovania jednotlivých podfondov, ako sú podrobnejšie definované v tomto dodatku, sa vždy používajú spolu s pravidlami spravovania zo
spoločnej časti prospektu.
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I. Infond Alfa, zmiešaný podfond
Druh podfondu: zmiešaný vyvážený globálny podfond..

1. Dátum založenia a označenie podielového listu
Dátum vydania povolenia ATVP na spravovanie podfondu: 1.3.1994.
ISIN kód: SI0021400161
Označenie podielu: PBDAU
2. Investičný cieľ
Investičným zameraním podfondu je dosahovanie výnosu z kapitálových ziskov, prijatých dividend a úrokov pri vhodnej diverzifikácii investícií.
Vzhľadom na komplexnosť resp. vlastnosti investícií, do ktorých vkladá svoje prostriedky, sa jedná o základný podfond. Infond Alfa je definovaný ako
zmiešaný vyvážený globálny podfond.
3. Investičná politika
Aktíva podfondu sú investované do nižšie uvedených finančných nástrojov rešpektujúc všeobecné obmedzenia vymedzené v spoločnej časti prospektu
strešného fondu a v súlade s obmedzeniami uvedenými v tomto dodatku.
Investičný cieľ sa bude dosahovať aktívnym spôsobom spravovania aktív podfondu.
Aktíva podfondu sú investované do nasledujúcich druhov finančných nástrojov:
- akcie,
- cieľové fondy,
- dlhopisy a iné formy dlhových cenných papierov,
- nástroje peňažného trhu,
- peňažné vklady,
- iné prevoditeľné cenné papiere.
Podfond má 35% až 65% prostriedkov investovaných do akcií a podielov cieľových fondov, bez zamerania na jednotlivý štát, podoblasť alebo oblasť,
respektíve menu.
Podfond má najviac 65% prostriedkov investovaných do dlhopisov a iných foriem sekurizovaného dlhu, nástrojov peňažného trhu, peňažných vkladov
a do cieľových fondov, ktoré investujú do uvedených finančných nástrojov a svojou investičnou politikou vyhovujú investičným obmedzeniam
podfondu bez zamerania na jednotlivý štát, podoblasť alebo oblasť, respektíve menu.
Aktíva podfondu sú investované do štátnych a podnikových dlhopisov a iných dlžníckych cenných papierov bez ohľadu na ich rating a zostatkovú
splatnosť a do podielov dlhopisových cieľových fondov, ktoré investujú do obligácií tohto druhu a ich investičná politika zodpovedá investičnému
obmedzeniu podfondu.
Aktíva podfondu môžu byť investované do nástrojov peňažného trhu bez ohľadu na ich rating a zostatkovú splatnosť a do podielov cieľových fondov
peňažného trhu, ktorých investičná politika zodpovedá investičným obmedzeniam podfondu.
Prostriedky podfondu môžu byť investované do peňažných depozitov s maximálnou splatnosťou 12 mesiacov.
Podfond môže mať 10% svojich prostriedkov investovaných do podielov cieľových fondov.
Zoznam búrz a organizovaných trhov je definovaný v DODATKU D tohto prospektu.
Až 65% prostriedkov podfondu môže byť investovaných do obligácií, ktoré vydá, alebo za ktoré ručí Slovinská republika, alebo jej miestna, regionálna
komunita, jednotlivý členský štát, jeho lokálna alebo regionálna komunita, cudzí štát alebo jednotlivá verejná medzinárodná organizácia, ktorej patrí
aspoň jeden alebo viacero členských štátov. Prostriedky podfondu budú investované aspoň do 6 rozličných emisií finančných nástrojov tohto druhu,
hodnota v jednotlivej emisii nesmie presahovať 30% hodnoty podfondu.
Expozícia voči cenným papierom, ktoré sú kryté iným majetkom alebo hypotékami, každá jednotlivo nesmie presahovať 20% prostriedkov podfondu,
pričom cenné papiere nebudú mať derivované finančné nástroje.
Podfond bude prostriedky investovať aj do cenných papierov, ktoré sa budú prvý krát predávať, a do nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa
neobchoduje na organizovanom trhu.
Správcovská spoločnosť nebude v mene podfondov za účelom ochrany pred rizikami používať osobité techniky spravovania investícií.
4. Riziká a profil investora
Podfond je pri investovaní výrazne vystavený predovšetkým nasledujúcim formám rizika: trhovému riziku, riziku vysporiadania, riziku nedostatočnej
likvidity, úrokovému riziku, úverovému riziku, riziku znižovania aktív a výnosov, riziku koncentrácie investícií a kurzovému riziku.
Zmiešané zloženie portfólia umožňuje vyššiu vystavenosť voči dlžníckym investíciám, čo zvyšuje úverové riziko. V prípade, že emitent bude platobne
neschopným, resp. by mal hospodárske problémy, sa môže stať, že dlžník svoje záväzky neuhradí úplne alebo včas.
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Riziká trvalej udržateľnosti nie sú v súčasnosti systematicky zahrnuté do procesu investovania tohto fondu. Fond neinvestuje do určitých vylúčených
aktivít, ktoré spoločnosť považuje za sporné. Na základe politiky trvalo udržateľného rozvoja sa fond usiluje o postupné a systematické začleňovanie
rizík a kritérií udržateľnosti do investičného procesu, ako aj o ďalší rozvoj metodík monitorovania a hodnotenia rizík udržateľnosti.
Jednotlivé druhy rizík sú obsahovo stanovené v 3. kapitole tohto prospektu.
Upozornenie:
Kvôli zloženiu portfólia podfondu je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti bude mať hodnota podielu podfondu veľké výkyvy.
Pri investíciách podfondu je prípustná viac ako 35-percentná vystavenosť voči nasledujúcim emitentom: Slovinská republika, jej miestna alebo
regionálna komunita, členský štát, jeho miestna alebo regionálna komunita, tretí štát alebo medzinárodná verejná organizácia, ktorej patrí aspoň
jeden členský štát.
Z dôvodu investícií do finančných nástrojov, u ktorých je povolená vyššia vystavenosť voči emitentovi, môže vzniknúť vyššia vystavenosť podfondu
voči riziku koncentrácie investícií (riziko vystavenosti voči jednotlivému emitentovi).
Profil investora
Podfond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem o investičný cieľ akciového portfólia alebo vyváženého portfólia. Určený je pre
investorov, ktorí sú pripravení prijať stredné investičné riziko. Podfond nie je určený pre investorov, ktorí hľadajú produkt s garantovanou
istinou. Podfond je určený na dlhodobé úspory na dobu 5 rokov a viac, iba ak by investor sledoval špekulatívne alebo iné účely.
5. Iné osobitosti pravidiel spravovania
5.1. Úhrada a výplata s prevoditeľnými cennými papiermi
Do podfondu nemožno robiť úhrady s prevoditeľnými cennými papiermi, zatiaľ čo je možné s nimi vyplácať.
5.2. Správcovský poplatok
Správcovská spoločnosť je oprávnená na ročný poplatok vo výške 2,00% z priemernej ročnej čistej hodnoty aktív podfondu. Spoločnosť môže znížiť
správcovský poplatok. Správcovská spoločnosť môže medzi iným znížiť správcovský poplatok, ak prostriedky investuje do podfondov, ktoré spravuje.
Správcovská spoločnosť investorov oboznámi o zníženom započítavaní správcovského poplatku zverejnením na internetovej stránke www.infond.si.
5.3. Hraničný čas
Hraničným časom pre nákupy a výplaty podielov je každý zúčtovací deň do 00:00:01 hodiny.
5.4. Prevoditeľnosť podielových listov
Podielové listy podfondu nie sú prevoditeľnými.
5.5. Získanie podielového listu na základe objednávky
Podielový list podfondu v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnej časti prospektu možno získať aj na základe objednaného nákupu.
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II. Infond USA, akciový podfond
Druh podfondu: akciový podfond - Spojené štáty americké.

1. Dátum založenia a označenie podielového listu
Dátum vydania povolenia ATVP na spravovanie podfondu: 14. 5. 2007
ISIN kód: SI0021400534
Označenie podielu: INDPA
2. Investičné ciele
Investičným zameraním podfondu je dosahovanie výnosu z kapitálových ziskov, prijatých dividend a úrokov pri vhodnej diverzifikácii investícií.
Vzhľadom na komplexnosť resp. vlastnosti investícií, do ktorých vkladá svoje prostriedky, sa jedná o základný podfond. Infond USA je definovaný ako
akciový podfond, ktorý je regionálne obmedzený na oblasť Spojených štátov amerických.
3. Investičná politika
Aktíva podfondu sú investované do nižšie uvedených finančných nástrojov rešpektujúc všeobecné obmedzenia vymedzené v spoločnej časti prospektu
strešného fondu a v súlade s obmedzeniami uvedenými v tomto dodatku.
Investičný cieľ sa bude dosahovať aktívnym spôsobom spravovania aktív podfondu.
Aktíva podfondu sú investované do nasledujúcich druhov finančných nástrojov:
- akcie,
- cieľové fondy,
- dlhopisy a iné formy dlhových cenných papierov,
- nástroje peňažného trhu,
- peňažné vklady,
- iné prevoditeľné cenné papiere.
Aspoň 85% prostriedkov podfondu je investovaných do akcií a podielov akciových cieľových fondov (ďalej len ako spoločný výraz akcie).
Aspoň 80% prostriedkov podfondu je investovaných do akcií spoločností so sídlom v Spojených štátoch amerických.
Podfond môže mať 15% svojich prostriedkov investovaných do dlhopisov a iných foriem sekurizovaného dlhu. Aktíva sú investované do štátnych a
podnikových dlhopisov a iných dlžníckych cenných papierov bez ohľadu na ich rating a zostatkovú splatnosť a do podielov dlhopisových cieľových
fondov, ktoré investujú do obligácií tohto druhu a ich investičná politika zodpovedá investičnému obmedzeniu podfondu.
Podfond môže mať 15% svojich prostriedkov investovaných do nástrojov peňažného trhu a peňažných vkladov.
Podfond môže mať 10% svojich prostriedkov investovaných do podielov cieľových fondov.
Zoznam búrz a organizovaných trhov je definovaný v DODATKU D tohto prospektu.
Podfond bude prostriedky investovať aj do cenných papierov, ktoré sa budú prvý krát predávať, a do nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa
neobchoduje na organizovanom trhu.
Správcovská spoločnosť nebude v mene podfondov za účelom ochrany pred rizikami používať osobité techniky spravovania investícií.
4. Riziká a profil investora
Základné činitele riskovania, ktoré sú spojené s investíciou podielnika do podielových listov podfondu, sú spojené predovšetkým so všeobecnou
hospodárskou situáciou a pomermi predovšetkým na trhoch Spojených štátov amerických. Podfond je pri investovaní výrazne vystavený
predovšetkým nasledujúcim formám rizika: trhovému riziku, riziku koncentrácie investícií, riziku vysporiadania, riziku nedostatočnej likvidity a
kurzovému riziku.
Riziká trvalej udržateľnosti nie sú v súčasnosti systematicky zahrnuté do procesu investovania tohto fondu. Fond neinvestuje do určitých vylúčených
aktivít, ktoré spoločnosť považuje za sporné. Na základe politiky trvalo udržateľného rozvoja sa fond usiluje o postupné a systematické začleňovanie
rizík a kritérií udržateľnosti do investičného procesu, ako aj o ďalší rozvoj metodík monitorovania a hodnotenia rizík udržateľnosti.
Jednotlivé druhy rizík sú obsahovo stanovené v 3. kapitole tohto prospektu.
Upozornenie:
Z dôvodu zloženia portfólia podfondu je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti bude mať hodnota podielu podfondu veľké výkyvy.
Profil investora
Podfond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem o investičnú politiku akciového portfólia alebo vyváženého portfólia, v ktorom podfond
predstavuje podiel na celkovom portfóliu. Určený je pre investorov, ktorí sú pripravení prijať vysoké investičné riziko. Podfond nie je určený pre
investorov, ktorí hľadajú produkt s garantovanou istinou. Podfond je určený na dlhodobé úspory na dobu 5 rokov a viac, iba ak by investor sledoval
špekulatívne alebo iné účely.
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5. Iné osobitosti pravidiel spravovania
5.1. Začiatočná hodnota podielu
Začiatočná hodnota podielu podfondu je 12,52 EUR.
5.2. Úhrada a výplata s prevoditeľnými cennými papiermi
Do podfondu nemožno robiť úhrady s prevoditeľnými cennými papiermi, zatiaľ čo je možné s nimi vyplácať.
5.3. Správcovský poplatok
Správcovská spoločnosť je oprávnená na ročný poplatok vo výške 2,25% z priemernej ročnej čistej hodnoty aktív podfondu. Spoločnosť môže znížiť
správcovský poplatok. Správcovská spoločnosť môže medzi iným znížiť správcovský poplatok, ak prostriedky investuje do podfondov, ktoré spravuje.
Správcovská spoločnosť investorov oboznámi o zníženom započítavaní správcovského poplatku zverejnením na internetovej stránke www.infond.si.
5.4. Hraničný čas
Hraničným časom pre nákupy a výplaty podielov je každý zúčtovací deň do 00:00:01 hodiny.
5.5. Prevoditeľnosť podielových listov
Podielové listy podfondu nie sú prevoditeľnými.
5.6. Získanie podielového listu na základe nákupnej objednávky
Podielový list podfondu v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnej časti prospektu možno získať aj na základe nákupnej objednávky.
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III. Infond Balkan, akciový podfond
Druh podfondu: akciový podfond Juhovýchodná Európa
1. Dátum založenia a ISIN kód
Dátum vydania povolenia ATVP na spravovanie podfondu: 11. 7. 2007
ISIN kód podielového listu podfondu: SI0021400328
Označenie podielu: PEDES
2. Investičný cieľ
Investičným cieľom podfondu je dosahovanie výnosu z kapitálových ziskov, prijatých dividend a úrokov pri vhodnej diverzifikácii investícií. Vzhľadom
na komplexnosť resp. vlastnosti investícií, do ktorých vkladá svoje prostriedky, sa jedná o základný podfond. Infond Balkan je definovaný ako akciový
podfond, ktorý je regionálne obmedzený na oblasť Juhovýchodnej Európy.
3. Investičná politika
Aktíva podfondu sú investované do nižšie uvedených finančných nástrojov rešpektujúc všeobecné obmedzenia vymedzené v spoločnej časti prospektu
strešného fondu a v súlade s obmedzeniami uvedenými v tomto dodatku.
Investičný cieľ sa bude dosahovať aktívnym spôsobom spravovania aktív podfondu.
Aktíva podfondu so investované do nasledujúcich druhov finančných nástrojov:
- akcie,
- cieľové fondy,
- dlhopisy a iné formy sekurizovaného dlhu,
- nástroje peňažného trhu,
- peňažné vklady,
- iné prevoditeľné cenné papiere.
Aspoň 85% prostriedkov podfondu je investovaných do akcií a podielov akciových cieľových fondov (ďalej len ako spoločný výraz akcie).
Aspoň 80% prostriedkov podfondu je investovaných do akcií spoločností so sídlom v Juhovýchodnej Európe.
Podfond môže mať 15% svojich prostriedkov investovaných do dlhopisov a iných foriem sekurizovaného dlhu. Aktíva sú investované do štátnych a
podnikových dlhopisov a iných dlžníckych cenných papierov bez ohľadu na ich rating a zostatkovú splatnosť a do podielov dlhopisových cieľových
fondov, ktoré investujú do obligácií tohto druhu a ich investičná politika zodpovedá investičnému obmedzeniu podfondu.
Podfond môže mať 15% svojich prostriedkov investovaných do nástrojov peňažného trhu a peňažných vkladov.
Podfond môže mať 10% svojich prostriedkov investovaných do podielov cieľových fondov.
Zoznam búrz a organizovaných trhov je definovaný v DODATKU D tohto prospektu.
Podfond bude prostriedky investovať aj do cenných papierov, ktoré sa budú prvý krát predávať, a do nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa
neobchoduje na organizovanom trhu.
Správcovská spoločnosť nebude v mene podfondov za účelom ochrany pred rizikami používať osobité techniky spravovania investícií.
4. Riziká a profil investora
Základné činitele riskovania, ktoré sú spojené s investíciou podielnika do podfondu, sú spojené predovšetkým so všeobecnou hospodárskou situáciou
a pomermi predovšetkým na trhochštátov Juhovýchodnej Európy. Podfond je pri investovaní výrazne vystavený predovšetkým nasledujúcim formám
rizika: trhovému riziku, riziku koncentrácie investícií, riziku vysporiadania, riziku nedostatočnej likvidity a kurzovému riziku.
Riziká trvalej udržateľnosti nie sú v súčasnosti systematicky zahrnuté do procesu investovania tohto fondu. Fond neinvestuje do určitých vylúčených
aktivít, ktoré spoločnosť považuje za sporné. Na základe politiky trvalo udržateľného rozvoja sa fond usiluje o postupné a systematické začleňovanie
rizík a kritérií udržateľnosti do investičného procesu, ako aj o ďalší rozvoj metodík monitorovania a hodnotenia rizík udržateľnosti.
Jednotlivé druhy rizík sú obsahovo stanovené v 3. kapitole tohto prospektu.
Upozornenie:
Z dôvodu zloženia portfólia podfondu je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti bude mať hodnota podielu podfondu veľké výkyvy.
Profil investora
Podfond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem o investičnú politiku akciového portfólia alebo vyváženého portfólia, v ktorom podfond
predstavuje podiel na celkovom portfóliu. Určený je pre investorov, ktorí sú pripravení prijať vysoké investičné riziko. Podfond nie je určený pre
investorov, ktorí hľadajú produkt s garantovanou istinou. Podfond je určený na dlhodobé úspory na dobu 5 rokov a viac, iba ak by investor sledoval
špekulatívne alebo iné účely.
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5. Iné osobitosti pravidiel spravovania podfondu
5.1. Začiatočná hodnota podielu
Začiatočná hodnota podielu podfondu je 10,00 EUR.
5.2. Úhrada a výplata s prevoditeľnými cennými papiermi
Do podfondu nemožno robiť úhrady s prevoditeľnými cennými papiermi, zatiaľ čo je možné s nimi vyplácať.
5.3. Správcovský poplatok
Správcovská spoločnosť je oprávnená na ročný poplatok vo výške 2,25% z priemernej ročnej čistej hodnoty aktív podfondu. Spoločnosť môže znížiť
správcovský poplatok. Správcovská spoločnosť môže medzi iným znížiť správcovský poplatok, ak prostriedky investuje do podfondov, ktoré spravuje.
Správcovská spoločnosť investorov oboznámi o zníženom započítavaní správcovského poplatku zverejnením na internetovej stránke www.infond.si.
5.4. Hraničný čas
Hraničným časom pre nákupy a výplaty podielov je každý zúčtovací deň do 00:00:01 hodiny.
5.5. Prevoditeľnosť podielových listov
Podielové listy podfondu nie sú prevoditeľnými.
5.6. Získanie podielového listu na základe nákupnej objednávky
Podielový list podfondu v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnej časti prospektu možno získať aj na základe nákupnej objednávky.
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IV. Infond Beta, akciový podfond rozvitých trhov
Druh podfondu: akciový globálny podfond rozvitých trhov.

1. Dátum založenia a označenie podielového listu
Dátum vydania povolenia ATVP na spravovanie podfondu: 14. 7. 2004.
ISIN kód: SI0021400179
Označenie podielu: PBDBD
2. Investičné ciele
Investičným cieľom podfondu je dosahovanie výnosu z kapitálových ziskov, prijatých dividend a úrokov pri vhodnej diverzifikácii investícií. Vzhľadom
na komplexnosť resp. vlastnosti investícií, do ktorých vkladá svoje prostriedky, sa jedná o základný podfond. Infond Beta je definovaný ako akciový
globálny podfond, ktorý je regionálne obmedzený na rozvité trhy.
3. Investičná politika
Aktíva podfondu sú investované do nižšie uvedených finančných nástrojov rešpektujúc všeobecné obmedzenia vymedzené v spoločnej časti prospektu
strešného fondu a v súlade s obmedzeniami uvedenými v tomto dodatku.
Investičný cieľ sa bude dosahovať aktívnym spôsobom spravovania aktív podfondu.
Aktíva podfondu sú investované do nasledujúcich druhov finančných nástrojov:
- akcie,
- cieľové fondy,
- dlhopisy a iné formy sekurizovaného dlhu,
- nástroje peňažného trhu,
- peňažné vklady,
- iné prevoditeľné cenné papiere.
Aspoň 85% prostriedkov podfondu je investovaných do akcií a podielov akciových cieľových fondov (ďalej len ako spoločný výraz akcie).
Podfond má prostriedky v akciách emitentov, ktorí majú sídlo aspoň v dvoch podoblastiach rozvitých trhov, bez zamerania na jeden štát alebo
podoblasť, vystavenosť voči globálnej oblasti rozvitých trhov je aspoň 80% a investície do jednotlivej podoblasti nedosahujú 80% prostriedkov
podfondu.
Podfond môže mať 15% svojich prostriedkov investovaných do dlhopisov a iných foriem sekurizovaného dlhu. Aktíva sú investované do štátnych a
podnikových dlhopisov a iných dlžníckych cenných papierov bez ohľadu na ich rating a zostatkovú splatnosť a do podielov dlhopisových cieľových
fondov, ktoré investujú do obligácií tohto druhu a ich investičná politika zodpovedá investičnému obmedzeniu podfondu.
Podfond môže mať 15% svojich prostriedkov investovaných do nástrojov peňažného trhu a peňažných vkladov.
Podfond môže mať 10% svojich prostriedkov investovaných do podielov cieľových fondov.
Zoznam búrz a organizovaných trhov je definovaný v DODATKU D tohto prospektu.
Podfond bude prostriedky investovať aj do cenných papierov, ktoré sa budú prvý krát predávať, a do nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa
neobchoduje na organizovanom trhu.
Správcovská spoločnosť nebude v mene podfondov za účelom ochrany pred rizikami používať osobité techniky spravovania investícií.
4. Riziká a profil investora
Podfond je pri investovaní výrazne vystavený predovšetkým nasledujúcim formám rizika: trhovému riziku, riziku vysporiadania, riziku nedostatočnej
likvidity a kurzovému riziku.
Riziká trvalej udržateľnosti nie sú v súčasnosti systematicky zahrnuté do procesu investovania tohto fondu. Fond neinvestuje do určitých vylúčených
aktivít, ktoré spoločnosť považuje za sporné. Na základe politiky trvalo udržateľného rozvoja sa fond usiluje o postupné a systematické začleňovanie
rizík a kritérií udržateľnosti do investičného procesu, ako aj o ďalší rozvoj metodík monitorovania a hodnotenia rizík udržateľnosti.
Jednotlivé druhy rizík sú obsahovo stanovené v 3. kapitole tohto prospektu.
Upozornenie:
Z dôvodu zloženia portfólia podfondu je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti bude mať hodnota podielu podfondu veľké výkyvy.
Profil investora
Podfond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem o investičnú politiku akciového portfólia alebo vyváženého portfólia, v ktorom podfond
predstavuje podiel na celkovom portfóliu. Určený je pre investorov, ktorí sú pripravení prijať vysoké investičné riziko. Podfond nie je určený pre
investorov, ktorí hľadajú produkt s garantovanou istinou. Podfond je určený na dlhodobé úspory na dobu 5 rokov a viac, iba ak by investor sledoval
špekulatívne alebo iné účely.
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5. Iné osobitosti pravidiel spravovania
5.1. Začiatočná hodnota podielu
Začiatočná hodnota podielu podfondu je 4,17 EUR.
5.2. Úhrada a výplata s prevoditeľnými cennými papiermi
Do podfondu nemožno robiť úhrady s prevoditeľnými cennými papiermi, zatiaľ čo je možné s nimi vyplácať.
5.3. Správcovský poplatok
Správcovská spoločnosť je oprávnená na ročný poplatok vo výške 2,25% z priemernej ročnej čistej hodnoty aktív podfondu. Spoločnosť môže znížiť
správcovský poplatok. Správcovská spoločnosť môže medzi iným znížiť správcovský poplatok, ak prostriedky investuje do podfondov, ktoré spravuje.
Správcovská spoločnosť investorov oboznámi o zníženom započítavaní správcovského poplatku zverejnením na internetovej stránke www.infond.si.
5.4. Hraničný čas
Hraničným časom pre nákupy a výplaty podielov je každý zúčtovací deň do 00:00:01 hodiny.
5.5. Prevoditeľnosť podielových listov
Podielové listy podfondu nie sú prevoditeľnými.
5.6. Získanie podielového listu na základe nákupnej objednávky
Podielový list podfondu v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnej časti prospektu možno získať aj na základe nákupnej objednávky.
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V. Infond Bond - Euro, dlhopisový podfond
Druh podfondu: všeobecný dlhopisový podfond - EUR.

1. Dátum založenia a označenie podielového listu
Dátum vydania povolenia ATVP na spravovanie podfondu: 27. 7. 2010
ISIN kód: SI0021401318
Označenie podielu: INDBO
2. Investičný cieľ
Investičným cieľom podfondu je dosahovanie výnosov z prijatých úrokov a kapitálových ziskov pri vhodnej diverzifikácii investícií. Vzhľadom na
komplexnosť resp. vlastnosti investícií, do ktorých vkladá svoje prostriedky, sa jedná o základný podfond. Infond Bond je vymedzený ako všeobecný
dlhopisový podfond, ktorý je vystavený predovšetkým voči európskej mene EUR.
3. Investičná politika
Aktíva podfondu sú investované do nižšie uvedených finančných nástrojov rešpektujúc všeobecné obmedzenia vymedzené v spoločnej časti prospektu
strešného fondu a v súlade s obmedzeniami uvedenými v tomto dodatku.
Investičný cieľ sa bude dosahovať aktívnym spôsobom spravovania aktív podfondu.
Aktíva podfondu sú investované do nasledujúcich druhov finančných nástrojov:
- dlhopisy a iné formy sekurizovaného dlhu,
- nástroje peňažného trhu,
- peňažné vklady,
- iné prevoditeľné cenné papier,
podielov cieľových fondov.
Dlhopisový podfond nie je vystavený voči akciám.
Aspoň 80% aktív podfondu je investovaných do dlhopisov a iných foriem sekurizovaného dlhu.
Infond Bond - Euro je dlhopisový podfond, ktorý má aktíva investované do štátnych a podnikových dlhopisov, pričom má maximálne 30% aktív
vystavených voči rozvojovým trhom. Podiel obligácií s ratingom mimo investičnej triedy (ang. non-investment grade) nepresahuje 30% prostriedkov
podfondu, z toho je najviac 10% aktív vystavených voči rozvojovým trhom. Aktíva podfondu sú investované do štátnych a podnikových dlhopisov a
iných dlžníckych cenných papierov, bez ohľadu na ich splatnosť a do podielov dlhopisových cieľových fondov, ktoré svojou investičnou politikou
vyhovujú investičným obmedzeniam podfondu.
Podfond môže mať 10% svojich aktív investovaných do podielov cieľových fondov.
Minimálne 70% prostriedkov je vystavených voči európskej mene EUR.
Zoznam búrz a organizovaných trhov je definovaný v DODATKU D tohto prospektu.
Až 100% aktív podfondu môže byť investovaných do obligácií, ktoré vydá, alebo za ktoré ručí Slovinská republika, alebo jej miestna, regionálna
komunita, jednotlivý členský štát, jeho lokálna alebo regionálna komunita, cudzí štát alebo jednotlivá verejná medzinárodná organizácia, ktorej patrí
aspoň jeden alebo viacero členských štátov. Prostriedky podfondu budú investované aspoň do 6 rozličných emisií finančných nástrojov tohto druhu,
hodnota v jednotlivej emisii nesmie presahovať 30% hodnoty podfondu.
Expozícia voči cenným papierom, ktoré sú kryté iným majetkom alebo hypotékami, každá jednotlivo nesmie presahovať 20% prostriedkov podfondu,
pričom cenné papiere nebudú mať derivované finančné nástroje.
Podfond bude aktíva investovať aj do cenných papierov, ktoré sa budú prvý krát predávať, a do nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa neobchoduje
na organizovanom trhu.
Podfond môže mať medzi inými prevoditeľnými cennými papiermi aj cudzie obligácie s ratingom mimo investičnej triedy (ang. non-investment grade).
Správcovská spoločnosť nebude v mene podfondov za účelom ochrany pred rizikami používať osobité techniky spravovania investícií.

4. Riziká a profil investora
Podfond je pri investovaní výrazne vystavený predovšetkým nasledujúcim formám rizika: úrokovému riziku, trhovému riziku, úverovému riziku, riziku
nedostatočnej likvidity, riziku znižovania aktív a výnosov a riziku koncentrácie investícií.
Veľká časť aktív je investovaná do dlžníckych investícií, čo zvyšuje úverové riziko. V prípade, že emitent bude platobne neschopným, resp. by mal
hospodárske problémy, sa môže stať, že dlžník svoje záväzky neuhradí úplne alebo včas.
Riziká trvalej udržateľnosti nie sú v súčasnosti systematicky zahrnuté do procesu investovania tohto fondu. Fond neinvestuje do určitých vylúčených
aktivít, ktoré spoločnosť považuje za sporné. Na základe politiky trvalo udržateľného rozvoja sa fond usiluje o postupné a systematické začleňovanie
rizík a kritérií udržateľnosti do investičného procesu, ako aj o ďalší rozvoj metodík monitorovania a hodnotenia rizík udržateľnosti.
Jednotlivé druhy rizík sú obsahovo stanovené v 3. kapitole tohto prospektu.
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Upozornenie:
Pri investíciách podfondu je prípustná viac ako 35-percentná vystavenosť voči nasledujúcim emitentom: Slovinská republika, jej miestna alebo
regionálna komunita, členský štát, jeho miestna alebo regionálna komunita, tretí štát alebo medzinárodná verejná organizácia, ktorej patrí aspoň
jeden členský štát.
Z dôvodu investícií do finančných nástrojov, u ktorých je povolená vyššia vystavenosť voči emitentovi, môže vzniknúť vyššia vystavenosť podfondu
voči riziku koncentrácie investícií (riziko vystavenosti voči jednotlivému emitentovi).
Profil investora
Podfond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem o investičný cieľ konzervatívneho portfólia. Určený je pre investorov, ktorí sú pripravení prijať
nízke alebo stredné investičné riziko. Podfond nie je určený pre investorov, ktorí hľadajú produkt s garantovanou istinou. Je určený aj pre investorov,
ktorí chcú vyvážiť svoje portfólio, ktoré je výrazne vystavené voči akciám. Podfond je určený na dlhodobé úspory na dobu 3 rokov a viac, iba ak by
investor sledoval špekulatívne alebo iné účely.
5. Iné osobitosti pravidiel spravovania podfondu
5.1. Začiatočná hodnota podielu
Začiatočná hodnota podielu podfondu je 12,52 EUR.
5.2. Úhrada a výplata s prevoditeľnými cennými papiermi
Do podfondu nemožno robiť úhrady s prevoditeľnými cennými papiermi, zatiaľ čo je možné s nimi vyplácať.
5.3. Správcovský poplatok
Správcovská spoločnosť je oprávnená na ročný poplatok vo výške 1,10% z priemernej ročnej čistej hodnoty aktív podfondu. Spoločnosť môže znížiť
správcovský poplatok. Správcovská spoločnosť môže medzi iným znížiť správcovský poplatok, ak prostriedky investuje do podfondov, ktoré spravuje.
Správcovská spoločnosť investorov oboznámi o zníženom započítavaní správcovského poplatku zverejnením na internetovej stránke www.infond.si.
5.4. Hraničný čas
Hraničným časom pre nákupy a výplaty podielov je každý zúčtovací deň do 00:00:01 hodiny.
5.5. Prevoditeľnosť podielových listov
Podielové listy podfondu nie sú prevoditeľnými.
5.6. Získanie podielového listu na základe nákupnej objednávky
Podielový list podfondu v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnej časti prospektu možno získať aj na základe nákupnej objednávky.
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VI. Infond BRIC, akciový podfond
Druh podfondu: akciový globálny podfond rozvojových trhov.

1. Dátum založenia a označenie podielového listu
Dátum vydania povolenia ATVP na spravovanie podfondu: 12.9.2005.
ISIN kód: SI0021400518
Označenie podielu: INDBC
2. Investičné ciele
Investičným cieľom podfondu je dosahovanie výnosu z kapitálových ziskov, prijatých dividend a úrokov pri vhodnej diverzifikácii investícií. Vzhľadom
na komplexnosť resp. vlastnosti investícií, do ktorých vkladá svoje prostriedky, sa jedná o základný podfond. Infond BRIC je definovaný ako akciový
globálny podfond trhov v rozvoji, ktorý je régiovo obmedzený na Brazíliu, Rusko, Indiu a Čínu.
3. Investičná politika
Aktíva podfondu sú investované do nižšie uvedených finančných nástrojov rešpektujúc všeobecné obmedzenia vymedzené v spoločnej časti prospektu
strešného fondu a v súlade s obmedzeniami uvedenými v tomto dodatku.
Investičný cieľ sa bude dosahovať aktívnym spôsobom spravovania aktív podfondu.
Aktíva podfondu sú investované do nasledujúcich druhov finančných nástrojov:
- akcie,
- cieľové fondy,
- dlhopisy a iné formy sekurizovaného dlhu,
- nástroje peňažného trhu,
- peňažné vklady,
- iné prevoditeľné cenné papiere.
Aspoň 85% aktív podfondu je investovaných do akcií a podielov akciových cieľových fondov (ďalej len ako spoločný výraz akcie).
Fond bude aspoň 80 % aktív investovať do akcií spoločností, ktoré majú domicil v štátoch Brazília, Rusko, India a Čína, pričom expozícia voči
jednotlivému štátu nesmie presiahnuť 80 % prostriedkov podfondu.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do dlhopisov a iných foriem sekurizovaného dlhu. Aktíva sú investované do štátnych a
podnikových dlhopisov a iných dlžníckych cenných papierov bez ohľadu na ich rating a zostatkovú splatnosť a do podielov dlhopisových cieľových
fondov, ktoré investujú do obligácií tohto druhu a ich investičná politika zodpovedá investičnému obmedzeniu podfondu.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do nástrojov peňažného trhu a peňažných vkladov.
Podfond môže mať 10% svojich aktív investovaných do podielov cieľových fondov.
Zoznam búrz a organizovaných trhov je definovaný v DODATKU D tohto prospektu.
Podfond bude aktíva investovať aj do cenných papierov, ktoré sa budú prvý krát predávať, a do nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa neobchoduje
na organizovanom trhu.
Správcovská spoločnosť nebude v mene podfondov za účelom ochrany pred rizikami používať osobité techniky spravovania investícií.
4. Riziká a profil investora
Základné činitele riskovania, ktoré sú spojené s investíciou podielnika do podfondu, sú spojené so všeobecnou hospodárskou situáciou a pomermi
predovšetkým na trhoch Brazílie, Ruska, Indie a Číny. Podfond je pri investovaní výrazne vystavený predovšetkým nasledujúcim formám rizika:
trhovému riziku, riziku koncentrácie investícií, riziku vysporiadania, riziku nedostatočnej likvidity a kurzovému riziku.
Riziká trvalej udržateľnosti nie sú v súčasnosti systematicky zahrnuté do procesu investovania tohto fondu. Fond neinvestuje do určitých vylúčených
aktivít, ktoré spoločnosť považuje za sporné. Na základe politiky trvalo udržateľného rozvoja sa fond usiluje o postupné a systematické začleňovanie
rizík a kritérií udržateľnosti do investičného procesu, ako aj o ďalší rozvoj metodík monitorovania a hodnotenia rizík udržateľnosti.
Jednotlivé druhy rizík sú obsahovo stanovené v 3. kapitole tohto prospektu.
Upozornenie:
Z dôvodu zloženia portfólia podfondu je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti bude mať hodnota podielu podfondu veľké výkyvy.
Profil investora
Podfond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem o investičnú politiku akciového portfólia alebo vyváženého portfólia, v ktorom podfond
predstavuje podiel na celkovom portfóliu. Určený je pre investorov, ktorí sú pripravení prijať vysoké investičné riziko. Podfond nie je určený pre
investorov, ktorí hľadajú produkt s garantovanou istinou. Podfond je určený na dlhodobé úspory na dobu 5 rokov a viac, iba ak by investor sledoval
špekulatívne alebo iné účely.

35

5. Iné osobitosti pravidiel spravovania
5.1. Začiatočná hodnota podielu
Začiatočná hodnota podielu podfondu je 12,52 EUR.
5.2. Úhrada a výplata s prevoditeľnými cennými papiermi
Do podfondu nemožno robiť úhrady s prevoditeľnými cennými papiermi, zatiaľ čo je možné s nimi vyplácať.
5.3. Správcovský poplatok
Správcovská spoločnosť je oprávnená na ročný poplatok vo výške 2,25% z priemernej ročnej čistej hodnoty aktív podfondu. Spoločnosť môže znížiť
správcovský poplatok. Správcovská spoločnosť môže medzi iným znížiť správcovský poplatok, ak prostriedky investuje do podfondov, ktoré spravuje.
Správcovská spoločnosť investorov oboznámi o zníženom započítavaní správcovského poplatku zverejnením na internetovej stránke www.infond.si.
5.4. Hraničný čas
Hraničným časom pre nákupy a výplaty podielov je každý zúčtovací deň do 00:00:01 hodiny.
5.5. Prevoditeľnosť podielových listov
Podielové listy podfondu nie sú prevoditeľnými.
5.6. Získanie podielového listu na základe nákupnej objednávky
Podielový list podfondu v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnej časti prospektu možno získať aj na základe nákupnej objednávky.
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VII. Infond Consumer - akciový podfond
Druh podfondu: akciový podfond odvetví stálych a základných spotrebných tovarov.

1. Dátum založenia a označenie podielového listu
Dátum vydania povolenia ATVP na spravovanie podfondu: 27. 5. 2008.
ISIN kód: SI0021401219
Označenie podielu: PBDAI
2. Investičné ciele
Investičným cieľom podfondu je dosahovanie výnosu z kapitálových ziskov, prijatých dividend a úrokov pri vhodnej diverzifikácii investícií. Vzhľadom
na komplexnosť resp. vlastnosti investícií, do ktorých vkladá svoje prostriedky, sa jedná o základný podfond. Infond Consumer je definovaný ako
akciový podfond, ktorý je odvetvovo obmedzený na odvetvie stálych spotrebných tovarov a základných spotrebných tovarov.
3. Investičná politika
Aktíva podfondu sú investované do nižšie uvedených finančných nástrojov rešpektujúc všeobecné obmedzenia vymedzené v spoločnej časti prospektu
strešného fondu a v súlade s obmedzeniami uvedenými v tomto dodatku.
Investičný cieľ sa bude dosahovať aktívnym spôsobom spravovania aktív podfondu.
Aktíva podfondu sú investované do nasledujúcich druhov finančných nástrojov:
- akcie,
- cieľové fondy,
- dlhopisy a iné formy sekurizovaného dlhu,
- nástroje peňažného trhu,
- peňažné vklady,
- iné prevoditeľné cenné papiere.
Aspoň 85% aktív podfondu je investovaných do akcií a podielov akciových cieľových fondov (ďalej len ako spoločný výraz akcie).
Aspoň 80% prostriedkov podfondu je investovaných do akcií spoločností, ktoré patria do odvetvia stálych spotrebných tovarov alebo odvetvia
základných spotrebných tovarov, pričom investície do jednotlivého hospodárskeho odvetvia nesmú presiahnuť 80% aktív podfondu.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do dlhopisov a iných foriem sekurizovaného dlhu. Aktíva sú investované do štátnych a
podnikových dlhopisov a iných dlžníckych cenných papierov bez ohľadu na ich rating a zostatkovú splatnosť a do podielov dlhopisových cieľových
fondov, ktoré investujú do obligácií tohto druhu a ich investičná politika zodpovedá investičnému obmedzeniu podfondu.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do nástrojov peňažného trhu a peňažných vkladov.
Podfond môže mať 10% svojich aktív investovaných do podielov cieľových fondov.
Zoznam búrz a organizovaných trhov je definovaný v DODATKU D tohto prospektu.
Podfond bude aktíva investovať aj do cenných papierov, ktoré sa budú prvý krát predávať, a do nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa neobchoduje
na organizovanom trhu.
Správcovská spoločnosť nebude v mene podfondov za účelom ochrany pred rizikami používať osobité techniky spravovania investícií.
4. Riziká a profil investora
Základné činitele riskovania, ktoré sú spojené s investíciou podielnika do podielov podfondu, sú spojené so všeobecnou hospodárskou situáciou v
odvetví stálych spotrebných tovarov a odvetví základných spotrebných tovarov. Podfond je pri investovaní výrazne vystavený predovšetkým
nasledujúcim formám rizika: trhovému riziku, riziku koncentrácie investícií, riziku vysporiadania, riziku nedostatočnej likvidity a kurzovému riziku.
Riziká trvalej udržateľnosti nie sú v súčasnosti systematicky zahrnuté do procesu investovania tohto fondu. Fond neinvestuje do určitých vylúčených
aktivít, ktoré spoločnosť považuje za sporné. Na základe politiky trvalo udržateľného rozvoja sa fond usiluje o postupné a systematické začleňovanie
rizík a kritérií udržateľnosti do investičného procesu, ako aj o ďalší rozvoj metodík monitorovania a hodnotenia rizík udržateľnosti.
Jednotlivé druhy rizík sú obsahovo stanovené v 3. kapitole tohto prospektu.
Upozornenie:
Z dôvodu zloženia portfólia podfondu je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti bude mať hodnota podielu podfondu veľké výkyvy.
Profil investora
Podfond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem o investičnú politiku akciového portfólia alebo vyváženého portfólia, v ktorom podfond
predstavuje podiel na celkovom portfóliu. Určený je pre investorov, ktorí sú pripravení prijať vysoké investičné riziko. Podfond nie je určený pre
investorov, ktorí hľadajú produkt s garantovanou istinou. Podfond je určený na dlhodobé úspory na dobu 5 rokov a viac, iba ak by investor sledoval
špekulatívne alebo iné účely.
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5. Iné osobitosti pravidiel spravovania
5.1. Začiatočná hodnota podielu
Začiatočná hodnota podielu podfondu je 1,00 EUR.
5.2. Úhrada a výplata s prevoditeľnými cennými papiermi
Do podfondu nemožno robiť úhrady s prevoditeľnými cennými papiermi, zatiaľ čo je možné s nimi vyplácať.
5.3. Správcovský poplatok
Správcovská spoločnosť je oprávnená na ročný poplatok vo výške 2,25% z priemernej ročnej čistej hodnoty aktív podfondu. Spoločnosť môže znížiť
správcovský poplatok. Správcovská spoločnosť môže medzi iným znížiť správcovský poplatok, ak prostriedky investuje do podfondov, ktoré spravuje.
Správcovská spoločnosť investorov oboznámi o zníženom započítavaní správcovského poplatku zverejnením na internetovej stránke www.infond.si.
5.4. Hraničný čas
Hraničným časom pre nákupy a výplaty podielov je každý zúčtovací deň do 00:00:01 hodiny.
5.5. Prevoditeľnosť podielových listov
Podielové listy podfondu nie sú prevoditeľnými.
5.6. Získanie podielového listu na základe nákupnej objednávky
Podielový list podfondu v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnej časti prospektu možno získať aj na základe nákupnej objednávky.
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VIII. Infond Defensive, zmiešaný podfond
Druh podfondu: zmiešaný defenzívny globálny podfond.

1. Dátum založenia a označenie podielového listu
Dátum vydania povolenia ATVP na spravovanie podfondu: 5.2.1997.
ISIN kód: SI0021400476
Označenie podielu: INDHS
2. Investičný cieľ
Investičným cieľom podfondu je dosahovanie výnosov z prijatých úrokov, dividend a kapitálových ziskov pri vhodnej diverzifikácii investícií. Vzhľadom
na komplexnosť resp. vlastnosti investícií, do ktorých vkladá svoje prostriedky, sa jedná o základný podfond. Infond Defensive je definovaný ako
zmiešaný vyvážený globálny podfond.
3. Investičná politika
Aktíva podfondu sú investované do nižšie uvedených finančných nástrojov rešpektujúc všeobecné obmedzenia vymedzené v spoločnej časti prospektu
strešného fondu a v súlade s obmedzeniami uvedenými v tomto dodatku.
Investičný cieľ sa bude dosahovať aktívnym spôsobom spravovania aktív podfondu.
Aktíva podfondu sú investované do nasledujúcich druhov finančných nástrojov:
akcie,
cieľové fondy,
dlhopisy a iné formy sekurizovaného dlhu,
nástroje peňažného trhu,
peňažné vklady,
iné prevoditeľné cenné papiere.
Najviac 35% aktív podfondu je investovaných do akcií a podielov akciových cieľových fondov bez zamerania na jednotlivú krajinu, subregiónu alebo
oblasť resp. menu.
Podfond má najviac 100% aktív investovaných do dlhopisov a iných foriem sekurizovaného dlhu, nástrojov peňažného trhu, peňažných vkladov a do
cieľových fondov, ktoré investujú do uvedených finančných nástrojov a svojou investičnou politikou vyhovujú investičným obmedzeniam podfondu
bez zamerania na jednotlivý štát, podoblasť alebo oblasť, respektíve menu.
Aktíva podfondu sú investované do štátnych a podnikových dlhopisov a iných dlžníckych cenných papierov bez ohľadu na ich rating a zostatkovú
splatnosť a do podielov dlhopisových cieľových fondov, ktoré investujú do obligácií tohto druhu a ich investičná politika zodpovedá investičnému
obmedzeniu podfondu.
Aktíva podfondu sú investované do nástrojov peňažného trhu bez ohľadu na ich rating a zostatkovú splatnosť a do podielov cieľových fondov
peňažného trhu, ktorých investičná politika zodpovedá investičným obmedzeniam podfondu.
Aktíva podfondu môžu byť investované do peňažných depozitov s maximálnou splatnosťou 12 mesiacov.
Podfond môže mať 10% svojich aktív investovaných do podielov cieľových fondov.
Zoznam búrz a organizovaných trhov je definovaný v DODATKU D tohto prospektu.
Až 100% aktív podfondu môže byť investovaných do obligácií, ktoré vydá, alebo za ktoré ručí Slovinská republika, alebo jej miestna, regionálna
komunita, jednotlivý členský štát, jeho lokálna alebo regionálna komunita, cudzí štát alebo jednotlivá verejná medzinárodná organizácia, ktorej patrí
aspoň jeden alebo viacero členských štátov. Aktíva podfondu budú investované aspoň do 6 rozličných emisií finančných nástrojov tohto druhu,
hodnota v jednotlivej emisii nesmie presahovať 30% hodnoty podfondu.
Expozícia voči cenným papierom, ktoré sú kryté iným majetkom alebo hypotékami, každá jednotlivo nesmie presahovať 20% prostriedkov podfondu,
pričom cenné papiere nebudú mať derivované finančné nástroje.
Podfond bude aktíva investovať aj do cenných papierov, ktoré sa budú prvý krát predávať, a do nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa neobchoduje
na organizovanom trhu.
Správcovská spoločnosť nebude v mene podfondov za účelom ochrany pred rizikami používať osobité techniky spravovania investícií.
4. Riziká a profil investora
Podfond je pri investovaní výrazne vystavený predovšetkým nasledujúcim formám rizika: trhovému riziku, riziku vysporiadania, riziku nedostatočnej
likvidity, úrokovému riziku, úverovému riziku, riziku znižovania aktív a výnosov, riziku koncentrácie investícií a kurzovému riziku.
Zmiešané zloženie portfólia umožňuje vyššiu vystavenosť voči dlžníckym investíciám, čo zvyšuje úverové riziko. V prípade, že emitent bude platobne
neschopným, resp. by mal hospodárske problémy, sa môže stať, že dlžník svoje záväzky neuhradí úplne alebo včas.

39

Riziká trvalej udržateľnosti nie sú v súčasnosti systematicky zahrnuté do procesu investovania tohto fondu. Fond neinvestuje do určitých vylúčených
aktivít, ktoré spoločnosť považuje za sporné. Na základe politiky trvalo udržateľného rozvoja sa fond usiluje o postupné a systematické začleňovanie
rizík a kritérií udržateľnosti do investičného procesu, ako aj o ďalší rozvoj metodík monitorovania a hodnotenia rizík udržateľnosti.
Jednotlivé druhy rizík sú obsahovo stanovené v 3. kapitole tohto prospektu.
Upozornenie:
Z dôvodu zloženia portfólia podfondu je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti bude mať hodnota podielu podfondu veľké výkyvy.
Pri investíciách podfondu je prípustná viac ako 35-percentná vystavenosť voči nasledujúcim emitentom: Slovinská republika, jej miestna alebo
regionálna komunita, členský štát, jeho miestna alebo regionálna komunita, tretí štát alebo medzinárodná verejná organizácia, ktorej patrí aspoň
jeden členský štát.
Z dôvodu investícií do finančných nástrojov, u ktorých je povolená vyššia vystavenosť voči emitentovi, môže vzniknúť vyššia vystavenosť podfondu
voči riziku koncentrácie investícií (riziko vystavenosti voči jednotlivému emitentovi).
Profil investora
Podfond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem o investičný cieľ akciového portfólia alebo vyváženého portfólia. Určený je pre investorov, ktorí
sú pripravení prijať nízke alebo stredné investičné riziko. Je určený aj pre investorov, ktorí chcú vyvážiť svoje portfólio, ktoré je výrazne vystavené voči
akciám. Podfond nie je určený pre investorov, ktorí hľadajú produkt s garantovanou istinou. Podfond je určený na dlhodobé úspory na dobu 3 rokov
a viac, iba ak by investor sledoval špekulatívne alebo iné účely.
5. Iné osobitosti pravidiel spravovania
5.1. Úhrada a výplata s prevoditeľnými cennými papiermi
Do podfondu nemožno robiť úhrady s prevoditeľnými cennými papiermi, zatiaľ čo je možné s nimi vyplácať.
5.2. Správcovský poplatok
Správcovská spoločnosť je oprávnená na ročný poplatok vo výške 1,65% z priemernej ročnej čistej hodnoty aktív podfondu. Spoločnosť môže znížiť
správcovský poplatok. Správcovská spoločnosť môže medzi iným znížiť správcovský poplatok, ak prostriedky investuje do podfondov, ktoré spravuje.
Správcovská spoločnosť investorov oboznámi o zníženom započítavaní správcovského poplatku zverejnením na internetovej stránke www.infond.si.
5.3. Hraničný čas
Hraničným časom pre nákupy a výplaty podielov je každý zúčtovací deň do 00:00:01 hodiny.
5.4. Prevoditeľnosť podielových listov
Podielové listy podfondu nie sú prevoditeľnými.
5.5. Získanie podielového listu na základe nákupnej objednávky
Podielový list podfondu v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnej časti prospektu možno získať aj na základe nákupnej objednávky.
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IX. Infond Dividend, akciový podfond rozvitých trhov
Druh podfondu: akciový globálny podfond rozvitých trhov.

1. Dátum založenia a označenie podielového listu
Dátum vydania povolenia ATVP na spravovanie podfondu: 24. 2. 2011.
ISIN kód: SI0021401342
Označenie podielu: KDUGD
2. Investičné ciele
Investičným cieľom podfondu je dosahovanie výnosu z kapitálových ziskov, prijatých dividend a úrokov pri vhodnej diverzifikácii investícií. Vzhľadom
na komplexnosť resp. vlastnosti investícií, do ktorých vkladá svoje prostriedky, sa jedná o základný podfond. Infond Dividend je definovaný ako akciový
globálny podfond rozvitých trhov, ktorý systematicky vyberá medzi spoločnosťami, ktoré pravidelne vyplácajú dividendy.
3. Investičná politika
Aktíva podfondu sú investované do nižšie uvedených finančných nástrojov rešpektujúc všeobecné obmedzenia vymedzené v spoločnej časti prospektu
strešného fondu a v súlade s obmedzeniami uvedenými v tomto dodatku.
Investičný cieľ sa bude dosahovať aktívnym spôsobom spravovania aktív podfondu.
Aktíva podfondu sú investované do nasledujúcich druhov finančných nástrojov:
- akcie,
- cieľové fondy,
- dlhopisy a iné formy sekurizovaného dlhu,
- nástroje peňažného trhu,
- peňažné vklady,
- iné prevoditeľné cenné papiere.
Aspoň 85% aktív podfondu je investovaných do akcií a podielov akciových cieľových fondov (ďalej len ako spoločný výraz akcie).
Podfond bude investovať aktíva do akcií spoločností s domicilom aspoň vo dvoch oblastiach rozvojových trhov. Vystavenosť voči globálnej oblasti
rozvitých trhov je aspoň 80%, investície do jednotlivej oblasti nedosahujú 80%.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do dlhopisov a iných foriem sekurizovaného dlhu. Aktíva sú investované do štátnych a
podnikových dlhopisov a iných dlžníckych cenných papierov bez ohľadu na ich rating a zostatkovú splatnosť a do podielov dlhopisových cieľových
fondov, ktoré investujú do obligácií tohto druhu a ich investičná politika zodpovedá investičnému obmedzeniu podfondu.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do nástrojov peňažného trhu a peňažných vkladov.
Podfond môže mať 10% svojich aktív investovaných do podielov cieľových fondov.
Zoznam búrz a organizovaných trhov je definovaný v DODATKU D tohto prospektu.
Podfond bude aktíva investovať aj do cenných papierov, ktoré sa budú prvý krát predávať, a do nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa neobchoduje
na organizovanom trhu.
Správcovská spoločnosť nebude v mene podfondu za účelom ochrany pred rizikami používať osobité techniky spravovania investícií.
4. Riziká a profil investora
Podfond je pri investovaní výrazne vystavený predovšetkým nasledujúcim formám rizika: trhovému riziku, riziku vysporiadania, riziku nedostatočnej
likvidity a kurzovému riziku.
Riziká trvalej udržateľnosti nie sú v súčasnosti systematicky zahrnuté do procesu investovania tohto fondu. Fond neinvestuje do určitých vylúčených
aktivít, ktoré spoločnosť považuje za sporné. Na základe politiky trvalo udržateľného rozvoja sa fond usiluje o postupné a systematické začleňovanie
rizík a kritérií udržateľnosti do investičného procesu, ako aj o ďalší rozvoj metodík monitorovania a hodnotenia rizík udržateľnosti.
Jednotlivé druhy rizík sú obsahovo stanovené v 3. kapitole tohto prospektu.
Upozornenie:
Z dôvodu zloženia portfólia podfondu je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti bude mať hodnota podielu podfondu veľké výkyvy.
Profil investora
Podfond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem o investičnú politiku akciového portfólia alebo vyváženého portfólia, v ktorom podfond
predstavuje podiel na celkovom portfóliu. Určený je pre investorov, ktorí sú pripravení prijať vysoké investičné riziko. Podfond nie je určený pre
investorov, ktorí hľadajú produkt s garantovanou istinou. Podfond je určený na dlhodobé úspory na dobu 5 rokov a viac, iba ak by investor sledoval
špekulatívne alebo iné účely.
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5. Iné osobitosti pravidiel spravovania
5.1. Začiatočná hodnota podielu
Začiatočná hodnota podielu podfondu je 8,2228 EUR.
5.2. Úhrada a výplata s prevoditeľnými cennými papiermi
Do podfondu nemožno robiť úhrady s prevoditeľnými cennými papiermi, zatiaľ čo je možné s nimi vyplácať.
5.3. Správcovský poplatok
Správcovská spoločnosť je oprávnená na ročný poplatok vo výške 2,25% z priemernej ročnej čistej hodnoty aktív podfondu. Spoločnosť môže znížiť
správcovský poplatok. Správcovská spoločnosť môže medzi iným znížiť správcovský poplatok, ak prostriedky investuje do podfondov, ktoré spravuje.
Správcovská spoločnosť investorov oboznámi o zníženom započítavaní správcovského poplatku zverejnením na internetovej stránke www.infond.si.
5.4. Hraničný čas
Hraničným časom pre nákupy a výplaty podielov je každý zúčtovací deň do 00:00:01 hodiny.
5.5. Prevoditeľnosť podielových listov
Podielové listy podfondu nie sú prevoditeľnými.
5.6. Získanie podielového listu na základe nákupnej objednávky
Podielový list podfondu v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnej časti prospektu možno získať aj na základe nákupnej objednávky.
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X. Infond Družbeno odgovorni /spoločensky zodpovední/, akciový podfond rozvitých trhov
Druh podfondu: akciový globálny podfond rozvitých trhov.

1. Dátum založenia a označenie podielového listu
Dátum vydania povolenia ATVP na spravovanie podfondu: 30. 3. 2005.
ISIN kód: SI0021400880
Označenie podielu: KDUKL
2. Investičné ciele
Investičným cieľom podfondu je dosahovanie výnosu z kapitálových ziskov, prijatých dividend a úrokov pri vhodnej diverzifikácii investícií. Vzhľadom
na komplexnosť resp. vlastnosti investícií, do ktorých vkladá svoje prostriedky, sa jedná o základný podfond. Infond Družbeno odgovorni /Spoločensky
zodpovedný/ je definovaný ako akciový globálny podfond rozvitých trhov, ktorý vyberá investície podľa kritéria spoločenskej zodpovednosti.
3. Investičná politika
Aktíva podfondu sú investované do nižšie uvedených finančných nástrojov rešpektujúc všeobecné obmedzenia vymedzené v spoločnej časti prospektu
strešného fondu a v súlade s obmedzeniami uvedenými v tomto dodatku.
Investičný cieľ sa bude dosahovať aktívnym spôsobom spravovania aktív podfondu.
Aktíva podfondu sú investované do nasledujúcich druhov finančných nástrojov:
- akcie,
- cieľové fondy,
- dlhopisy a iné formy sekurizovaného dlhu,
- nástroje peňažného trhu,
- peňažné vklady,
- iné prevoditeľné cenné papiere.
Aspoň 85% aktív podfondu je investovaných do akcií a podielov akciových cieľových fondov (ďalej len ako spoločný výraz akcie).
Podfond bude investovať aktíva do akcií spoločností s domicilom aspoň vo dvoch oblastiach rozvojových trhov. Vystavenosť voči globálnej oblasti
rozvitých trhov je aspoň 80%, investície do jednotlivej oblasti nedosahujú 80%.
Aspoň 80% prostriedkov fondu je investovaných do akcií spoločností a do podielov cieľových fondov, ktoré akcie investujú do spoločností, ktoré
spĺňajú požiadavku spoločenskej zodpovednosti. Spĺňanie kritéria sa posudzuje na základe vnútorného (správcovská spoločnosť) alebo vonkajšieho
auditu. Ako externý audit sa počíta, že je kritérium spoločensky zodpovedného investovania splnené, ak je potenciálna investícia takto definovaná už
inštitúciami, ktoré sa profesionálne zaoberajú oceňovaním podľa kritérií spoločensky zodpovedného investovania (Vigeo Eiris, IRRC Institute, US SIF
The Forum for Sustainable and Responsible Investment alebo porovnateľné inštitúcie), respektíve je potenciálna investícia zatriedená do rodiny
spoločensky zodpovedných indexov Dow Jones Sustainability, FTSE4Good, MSCI ESG a ostatné príbuzné. Ako interný audit sa počíta, ak podnik spĺňa
etické, environmentálne a sociálne kritériá (certifikáty SA8000, ISO 14001, OHSAS 18001,…), respektíve pôsobí v odvetví, ktoré je známe ako
spoločensky zodpovedné (energia z obnoviteľných zdrojov, biopotraviny, sektor vodného hospodárstva). Napriek splneniu uvedených kritérií nebude
podfond investovať aktíva do cenných papierov emitentov z nasledujúcich odvetví:
- tabakový priemysel,
- výroba alkoholických nápojov,
- organizovanie hazardných hier,
- zbrojársky priemysel.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do dlhopisov a iných foriem sekurizovaného dlhu. Aktíva sú investované do štátnych a
podnikových dlhopisov a iných dlžníckych cenných papierov bez ohľadu na ich rating a zostatkovú splatnosť a do podielov dlhopisových cieľových
fondov, ktoré investujú do obligácií tohto druhu a ich investičná politika zodpovedá investičnému obmedzeniu podfondu.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do nástrojov peňažného trhu a peňažných vkladov.
Podfond môže mať 10% svojich aktív investovaných do podielov cieľových fondov.
Zoznam búrz a organizovaných trhov je definovaný v DODATKU D tohto prospektu.
Podfond bude aktíva investovať aj do cenných papierov, ktoré sa budú prvý krát predávať, a do nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa neobchoduje
na organizovanom trhu.
Správcovská spoločnosť nebude v mene podfondu za účelom ochrany pred rizikami používať osobité techniky spravovania investícií.
4. Riziká a profil investora
Podfond je pri investovaní výrazne vystavený predovšetkým nasledujúcim formám rizika: trhovému riziku, riziku vysporiadania, riziku nedostatočnej
likvidity a kurzovému riziku.
Jednotlivé druhy rizík sú obsahovo stanovené v 3. kapitole tohto prospektu.
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Upozornenie:
Z dôvodu zloženia portfólia podfondu je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti bude mať hodnota podielu podfondu veľké výkyvy.
Profil investora
Podfond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem o investičnú politiku akciového portfólia alebo vyváženého portfólia, v ktorom podfond
predstavuje podiel na celkovom portfóliu. Určený je pre investorov, ktorí sú pripravení prijať vysoké investičné riziko a investíciou chcú podporiť
spoločensky zodpovedné konanie. Podfond nie je určený pre investorov, ktorí hľadajú produkt s garantovanou istinou. Podfond je určený na dlhodobé
úspory na dobu 5 rokov a viac, iba ak by investor sledoval špekulatívne alebo iné účely.
5. Iné osobitosti pravidiel spravovania
5.1. Začiatočná hodnota podielu
Začiatočná hodnota podielu podfondu je 20,00 EUR.
5.2. Úhrada a výplata s prevoditeľnými cennými papiermi
Do podfondu nemožno robiť úhrady s prevoditeľnými cennými papiermi, zatiaľ čo je možné s nimi vyplácať.
5.3. Správcovský poplatok
Správcovská spoločnosť je oprávnená na ročný poplatok vo výške 2,25% z priemernej ročnej čistej hodnoty aktív podfondu. Spoločnosť môže znížiť
správcovský poplatok. Správcovská spoločnosť môže medzi iným znížiť správcovský poplatok, ak prostriedky investuje do podfondov, ktoré spravuje.
Správcovská spoločnosť investorov oboznámi o zníženom započítavaní správcovského poplatku zverejnením na internetovej stránke www.infond.si.
5.4. Hraničný čas
Hraničným časom pre nákupy a výplaty podielov je každý zúčtovací deň do 00:00:01 hodiny.
5.5. Prevoditeľnosť podielových listov
Podielové listy podfondu nie sú prevoditeľnými.
5.6. Získanie podielového listu na základe nákupnej objednávky
Podielový list podfondu v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnej časti prospektu možno získať aj na základe nákupnej objednávky.
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XI. Infond Dynamic, akciový podfond
Druh podfondu: akciový globálny podfond.

1. Dátum založenia a označenie podielového listu
Dátum vydania povolenia ATVP na spravovanie podfondu: 29. 7. 2008.
ISIN kód: SI0021401136
Označenie podielu: INDDY
2. Investičné ciele
Investičným cieľom podfondu je dosahovanie výnosu z kapitálových ziskov, prijatých dividend a úrokov pri vhodnej diverzifikácii investícií. Vzhľadom
na komplexnosť resp. vlastnosti investícií, do ktorých vkladá svoje prostriedky, sa jedná o základný podfond. Infond Dynamic je akciovým globálnym
podfondom.
3. Investičná politika
Aktíva podfondu sú investované do nižšie uvedených finančných nástrojov rešpektujúc všeobecné obmedzenia vymedzené v spoločnej časti prospektu
strešného fondu a v súlade s obmedzeniami uvedenými v tomto dodatku.
Investičný cieľ sa bude dosahovať aktívnym spôsobom spravovania aktív podfondu.
Aktíva podfondu sú investované do nasledujúcich druhov finančných nástrojov:
akcie,
cieľové fondy,
dlhopisy a iné formy sekurizovaného dlhu,
nástroje peňažného trhu,
peňažné vklady,
iné prevoditeľné cenné papiere.
Aspoň 85% aktív podfondu je investovaných do akcií a podielov akciových cieľových fondov (ďalej len ako spoločný výraz akcie).
Fond bude investovať aktíva do akcií spoločností s domicilom aspoň vo dvoch oblastiach rozvojových trhov, pričom má aspoň 20% aktív v rozvojových
štátoch, bez zamerania na jeden štát, podoblasť alebo región, investície do jednotlivej oblasti nedosahujú 80% aktív podfondu.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do dlhopisov a iných foriem sekurizovaného dlhu. Aktíva sú investované do štátnych a
podnikových dlhopisov a iných dlžníckych cenných papierov bez ohľadu na ich rating a zostatkovú splatnosť a do podielov dlhopisových cieľových
fondov, ktoré investujú do obligácií tohto druhu a ich investičná politika zodpovedá investičnému obmedzeniu podfondu.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do nástrojov peňažného trhu a peňažných vkladov.
Podfond môže mať 10% svojich aktív investovaných do podielov cieľových fondov.
Zoznam búrz a organizovaných trhov je definovaný v DODATKU D tohto prospektu.
Podfond bude aktíva investovať aj do cenných papierov, ktoré sa budú prvý krát predávať, a do nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa neobchoduje
na organizovanom trhu.
Správcovská spoločnosť nebude v mene podfondov za účelom ochrany pred rizikami používať osobité techniky spravovania investícií.

4. Riziká a profil investora
Podfond je pri investovaní výrazne vystavený predovšetkým nasledujúcim formám rizika: trhovému riziku, riziku vysporiadania, riziku nedostatočnej
likvidity a kurzovému riziku.
Riziká trvalej udržateľnosti nie sú v súčasnosti systematicky zahrnuté do procesu investovania tohto fondu. Fond neinvestuje do určitých vylúčených
aktivít, ktoré spoločnosť považuje za sporné. Na základe politiky trvalo udržateľného rozvoja sa fond usiluje o postupné a systematické začleňovanie
rizík a kritérií udržateľnosti do investičného procesu, ako aj o ďalší rozvoj metodík monitorovania a hodnotenia rizík udržateľnosti.
Jednotlivé druhy rizík sú obsahovo stanovené v 3. kapitole tohto prospektu.
Upozornenie:
Z dôvodu zloženia portfólia podfondu je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti bude mať hodnota podielu podfondu veľké výkyvy.
Profil investora
Podfond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem o investičnú politiku akciového portfólia alebo vyváženého portfólia, v ktorom podfond
predstavuje podiel na celkovom portfóliu. Určený je pre investorov, ktorí sú pripravení prijať vysoké investičné riziko. Podfond nie je určený pre
investorov, ktorí hľadajú produkt s garantovanou istinou. Podfond je určený na dlhodobé úspory na dobu 5 rokov a viac, iba ak by investor sledoval
špekulatívne alebo iné účely.
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5. Iné osobitosti pravidiel spravovania
5.1. Začiatočná hodnota podielu
Začiatočná hodnota podielu podfondu je 5,0992 EUR.
5.2. Úhrada a výplata s prevoditeľnými cennými papiermi
Do podfondu nemožno robiť úhrady s prevoditeľnými cennými papiermi, zatiaľ čo je možné s nimi vyplácať.
5.3. Správcovský poplatok
Správcovská spoločnosť je oprávnená na ročný poplatok vo výške 2,25% z priemernej ročnej čistej hodnoty aktív podfondu. Spoločnosť môže znížiť
správcovský poplatok. Správcovská spoločnosť môže medzi iným znížiť správcovský poplatok, ak prostriedky investuje do podfondov, ktoré spravuje.
Správcovská spoločnosť investorov oboznámi o zníženom započítavaní správcovského poplatku zverejnením na internetovej stránke www.infond.si.
5.4. Hraničný čas
Hraničným časom pre nákupy a výplaty podielov je každý zúčtovací deň do 00:00:01 hodiny.
5.5. Prevoditeľnosť podielových listov
Podielové listy podfondu nie sú prevoditeľnými.
5.6. Získanie podielového listu na základe nákupnej objednávky
Podielový list podfondu v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnej časti prospektu možno získať aj na základe nákupnej objednávky.
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XII. Infond Energy, akciový podfond
Druh podfondu: akciový podfond odvetvia energetiky.

1. Dátum založenia a označenie podielového listu
Dátum vydania povolenia ATVP na spravovanie podfondu: 12.9. 2005.
ISIN kód: SI0021400500
Označenie podielu: INDEN
2. Investičné ciele
Investičným cieľom podfondu je dosahovanie výnosu z kapitálových ziskov, prijatých dividend a úrokov pri vhodnej diverzifikácii investícií. Vzhľadom
na komplexnosť resp. vlastnosti investícií, do ktorých vkladá svoje prostriedky, sa jedná o základný podfond. Infond Energy je definovaný ako akciový
fond, ktorý je odvetvovo obmedzený na odvetvie energetiky.
3. Investičná politika
Aktíva podfondu sú investované do nižšie uvedených finančných nástrojov rešpektujúc všeobecné obmedzenia vymedzené v spoločnej časti prospektu
strešného fondu a v súlade s obmedzeniami uvedenými v tomto dodatku.
Investičný cieľ sa bude dosahovať aktívnym spôsobom spravovania aktív podfondu.
Aktíva podfondu sú investované do nasledujúcich druhov finančných nástrojov:
- akcie,
- cieľové fondy,
- dlhopisy a iné formy sekurizovaného dlhu,
- nástroje peňažného trhu,
- peňažné vklady,
- iné prevoditeľné cenné papiere.
Aspoň 85% aktív podfondu je investovaných do akcií a podielov akciových cieľových fondov (ďalej len ako spoločný výraz akcie).
Aspoň 80% aktív fondu je investovaných do akcií spoločností, ktoré patria do odvetvia energetiky.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do dlhopisov a iných foriem sekurizovaného dlhu. Aktíva sú investované do štátnych a
podnikových dlhopisov a iných dlžníckych cenných papierov bez ohľadu na ich rating a zostatkovú splatnosť a do podielov dlhopisových cieľových
fondov, ktoré investujú do obligácií tohto druhu a ich investičná politika zodpovedá investičnému obmedzeniu podfondu.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do nástrojov peňažného trhu a peňažných vkladov.
Podfond môže mať 10% svojich aktív investovaných do podielov cieľových fondov.
Zoznam búrz a organizovaných trhov je definovaný v DODATKU D tohto prospektu.
Podfond bude aktíva investovať aj do cenných papierov, ktoré sa budú prvý krát predávať, a do nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa neobchoduje
na organizovanom trhu.
Správcovská spoločnosť nebude v mene podfondov za účelom ochrany pred rizikami používať osobité techniky spravovania investícií.

4. Riziká a profil investora
Hlavné rizikové faktory spojené s investíciou investora do podielov podfondu súvisia s celkovou hospodárskou situáciou v energetickom odvetví.
Podfond je pri investovaní výrazne vystavený predovšetkým nasledujúcim formám rizika: trhovému riziku, riziku koncentrácie investícií, riziku
vysporiadania, riziku nedostatočnej likvidity a kurzovému riziku.
Riziká trvalej udržateľnosti nie sú v súčasnosti systematicky zahrnuté do procesu investovania tohto fondu. Fond neinvestuje do určitých vylúčených
aktivít, ktoré spoločnosť považuje za sporné. Na základe politiky trvalo udržateľného rozvoja sa fond usiluje o postupné a systematické začleňovanie
rizík a kritérií udržateľnosti do investičného procesu, ako aj o ďalší rozvoj metodík monitorovania a hodnotenia rizík udržateľnosti.
Jednotlivé druhy rizík sú obsahovo stanovené v 3. kapitole tohto prospektu.
Upozornenie:
Z dôvodu zloženia portfólia podfondu je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti bude mať hodnota podielu podfondu veľké výkyvy.
Profil investora
Podfond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem o investičnú politiku akciového portfólia alebo vyváženého portfólia, v ktorom podfond
predstavuje podiel na celkovom portfóliu. Určený je pre investorov, ktorí sú pripravení prijať vysoké investičné riziko. Podfond nie je určený pre
investorov, ktorí hľadajú produkt s garantovanou istinou. Podfond je určený na dlhodobé úspory na dobu 5 rokov a viac, iba ak by investor sledoval
špekulatívne alebo iné účely.
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5. Iné osobitosti pravidiel spravovania

5.1. Začiatočná hodnota podielu
Začiatočná hodnota podielu podfondu je 12,52 EUR.
5.2. Úhrada a výplata s prevoditeľnými cennými papiermi
Do podfondu nemožno robiť úhrady s prevoditeľnými cennými papiermi, zatiaľ čo je možné s nimi vyplácať.
5.3. Správcovský poplatok
Správcovská spoločnosť je oprávnená na ročný poplatok vo výške 2,25% z priemernej ročnej čistej hodnoty aktív podfondu. Spoločnosť môže znížiť
správcovský poplatok. Správcovská spoločnosť môže medzi iným znížiť správcovský poplatok, ak prostriedky investuje do podfondov, ktoré spravuje.
Správcovská spoločnosť investorov oboznámi o zníženom započítavaní správcovského poplatku zverejnením na internetovej stránke www.infond.si.
5.4. Hraničný čas
Hraničným časom pre nákupy a výplaty podielov je každý zúčtovací deň do 00:00:01 hodiny.
5.5. Prevoditeľnosť podielových listov
Podielové listy podfondu nie sú prevoditeľnými.
5.6. Získanie podielového listu na základe nákupnej objednávky
Podielový list podfondu v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnej časti prospektu možno získať aj na základe nákupnej objednávky.
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XIII. Infond Europe, akciový podfond
Druh podfondu: akciový podfond - Európa.

1. Dátum založenia a označenie podielového listu
Dátum vydania povolenia ATVP na spravovanie podfondu: 13. 10. 2004
ISIN kód: SI0021400492
Označenie podielu: INDEU
2. Investičné ciele
Investičným cieľom podfondu je dosahovanie výnosu z kapitálových ziskov, prijatých dividend a úrokov pri vhodnej diverzifikácii investícií. Vzhľadom
na komplexnosť resp. vlastnosti investícií, do ktorých vkladá svoje prostriedky, sa jedná o základný podfond. Infond Europa je definovaný ako akciový
podfond, ktorý je regionálne obmedzený na oblasť Európy.
3. Investičná politika
Aktíva podfondu sú investované do nižšie uvedených finančných nástrojov rešpektujúc všeobecné obmedzenia vymedzené v spoločnej časti prospektu
strešného fondu a v súlade s obmedzeniami uvedenými v tomto dodatku.
Investičný cieľ sa bude dosahovať aktívnym spôsobom spravovania aktív podfondu.
Aktíva podfondu sú investované do nasledujúcich druhov finančných nástrojov:
- akcie,
- cieľové fondy,
- dlhopisy a iné formy sekurizovaného dlhu,
- nástroje peňažného trhu,
- peňažné vklady,
- iné prevoditeľné cenné papiere.
Aspoň 85% aktív podfondu je investovaných do akcií a podielov akciových cieľových fondov (ďalej len ako spoločný výraz akcie).
Aspoň 80% aktív podfondu je investovaných do akcií spoločností so sídlom v Európe.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do dlhopisov a iných foriem sekurizovaného dlhu. Aktíva sú investované do štátnych a
podnikových dlhopisov a iných dlžníckych cenných papierov bez ohľadu na ich rating a zostatkovú splatnosť a do podielov dlhopisových cieľových
fondov, ktoré investujú do obligácií tohto druhu a ich investičná politika zodpovedá investičnému obmedzeniu podfondu.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do nástrojov peňažného trhu a peňažných vkladov.
Podfond môže mať 10% svojich aktív investovaných do podielov cieľových fondov.
Zoznam búrz a organizovaných trhov je definovaný v DODATKU D tohto prospektu.
Podfond bude aktíva investovať aj do cenných papierov, ktoré sa budú prvý krát predávať, a do nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa neobchoduje
na organizovanom trhu.
Správcovská spoločnosť nebude v mene podfondov za účelom ochrany pred rizikami používať osobité techniky spravovania investícií.

4. Riziká a profil investora
Základné činitele riskovania, ktoré sú spojené s investíciou podielnika do podfondu, sú spojené predovšetkým so všeobecnou hospodárskou situáciou
a pomermi hlavnev Európe.Podfond je pri investovaní výrazne vystavený predovšetkým voči nasledujúcim formám rizika: trhovému riziku, riziku
koncentrácie investícií, riziku vysporiadania a riziku nedostatočnej likvidity.
Riziká trvalej udržateľnosti nie sú v súčasnosti systematicky zahrnuté do procesu investovania tohto fondu. Fond neinvestuje do určitých vylúčených
aktivít, ktoré spoločnosť považuje za sporné. Na základe politiky trvalo udržateľného rozvoja sa fond usiluje o postupné a systematické začleňovanie
rizík a kritérií udržateľnosti do investičného procesu, ako aj o ďalší rozvoj metodík monitorovania a hodnotenia rizík udržateľnosti.
Jednotlivé druhy rizík sú obsahovo stanovené v 3. kapitole tohto prospektu.
Upozornenie:
Z dôvodu zloženia portfólia podfondu je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti bude mať hodnota podielu podfondu veľké výkyvy.
Profil investora
Podfond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem o investičnú politiku akciového portfólia alebo vyváženého portfólia, v ktorom podfond
predstavuje podiel na celkovom portfóliu. Určený je pre investorov, ktorí sú pripravení prijať vysoké investičné riziko. Podfond nie je určený pre
investorov, ktorí hľadajú produkt s garantovanou istinou. Podfond je určený na dlhodobé úspory na dobu 5 rokov a viac, iba ak by investor sledoval
špekulatívne alebo iné účely.
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5. Iné osobitosti pravidiel spravovania
5.1. Začiatočná hodnota podielu
Začiatočná hodnota podielu podfondu je 4,17 EUR.
5.2. Úhrada a výplata s prevoditeľnými cennými papiermi
Do podfondu nemožno robiť úhrady s prevoditeľnými cennými papiermi, zatiaľ čo je možné s nimi vyplácať.
5.3. Správcovský poplatok
Správcovská spoločnosť je oprávnená na ročný poplatok vo výške 2,25% z priemernej ročnej čistej hodnoty aktív podfondu. Spoločnosť môže znížiť
správcovský poplatok. Správcovská spoločnosť môže medzi iným znížiť správcovský poplatok, ak prostriedky investuje do podfondov, ktoré spravuje.
Správcovská spoločnosť investorov oboznámi o zníženom započítavaní správcovského poplatku zverejnením na internetovej stránke www.infond.si.
5.4. Hraničný čas
Hraničným časom pre nákupy a výplaty podielov je každý zúčtovací deň do 00:00:01 hodiny.
5.5. Prevoditeľnosť podielových listov
Podielové listy podfondu nie sú prevoditeľnými.
5.6. Získanie podielového listu na základe nákupnej objednávky
Podielový list podfondu v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnej časti prospektu možno získať aj na základe nákupnej objednávky.

50

XIV. Infond Financials, akciový podfond
Druh podfondu: akciový podfond odvetvia finančných služieb.

1. Dátum založenia a ISIN kód
Dátum vydania povolenia ATVP na spravovanie podfondu: 26. 9. 2007
ISIN kód podielového listu podfondu: SI0021401169
Označenie podielu: PEDSO
2. Investičný cieľ
Investičným cieľom podfondu je dosahovanie výnosu z kapitálových ziskov, prijatých dividend a úrokov pri vhodnej diverzifikácii investícií. Vzhľadom
na komplexnosť resp. vlastnosti investícií, do ktorých vkladá svoje prostriedky, sa jedná o základný podfond. Infond Financials je definovaný ako
akciový fond, ktorý je odvetvovo obmedzený na odvetvie finančných služieb.
3. Investičná politika
Aktíva podfondu sú investované do nižšie uvedených finančných nástrojov rešpektujúc všeobecné obmedzenia vymedzené v spoločnej časti prospektu
strešného fondu a v súlade s obmedzeniami uvedenými v tomto dodatku.
Investičný cieľ sa bude dosahovať aktívnym spôsobom spravovania aktív podfondu.
Aktíva podfondu sú investované do nasledujúcich druhov finančných nástrojov:
- akcie,
- cieľové fondy,
- dlhopisy a iné formy sekurizovaného dlhu,
- nástroje peňažného trhu,
- peňažné vklady,
- iné prevoditeľné cenné papiere.
Aspoň 85% aktív podfondu je investovaných do akcií a podielov akciových cieľových fondov (ďalej len ako spoločný výraz akcie).
Aspoň 80% aktív fondu je investovaných do akcií spoločností, ktoré patria do odvetvia finančných služieb.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do dlhopisov a iných foriem sekurizovaného dlhu. Aktíva sú investované do štátnych a
podnikových dlhopisov a iných dlžníckych cenných papierov bez ohľadu na ich rating a zostatkovú splatnosť a do podielov dlhopisových cieľových
fondov, ktoré investujú do obligácií tohto druhu a ich investičná politika zodpovedá investičnému obmedzeniu podfondu.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do nástrojov peňažného trhu a peňažných vkladov.
Podfond môže mať 10% svojich aktív investovaných do podielov cieľových fondov.
Zoznam búrz a organizovaných trhov je definovaný v DODATKU D tohto prospektu.
Podfond bude aktíva investovať aj do cenných papierov, ktoré sa budú prvý krát predávať, a do nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa neobchoduje
na organizovanom trhu.
Správcovská spoločnosť nebude v mene podfondov za účelom ochrany pred rizikami používať osobité techniky spravovania investícií.
4. Riziká a profil investora
Hlavné rizikové faktory spojené s investíciou investora do podielov podfondu súvisia s celkovou hospodárskou situáciou v sektore finančných služieb.
Podfond je pri investovaní výrazne vystavený predovšetkým nasledujúcim formám rizika: trhovému riziku, riziku koncentrácie investícií, riziku
vysporiadania, riziku nedostatočnej likvidity a kurzovému riziku.
Riziká trvalej udržateľnosti nie sú v súčasnosti systematicky zahrnuté do procesu investovania tohto fondu. Fond neinvestuje do určitých vylúčených
aktivít, ktoré spoločnosť považuje za sporné. Na základe politiky trvalo udržateľného rozvoja sa fond usiluje o postupné a systematické začleňovanie
rizík a kritérií udržateľnosti do investičného procesu, ako aj o ďalší rozvoj metodík monitorovania a hodnotenia rizík udržateľnosti.
Jednotlivé druhy rizík sú obsahovo stanovené v 3. kapitole tohto prospektu.
Upozornenia:
Kvôli zloženiu portfólia podfondu a kvôli použitým technikám a nástrojom spravovania investícií podfondu je veľmi pravdepodobné, že v
budúcnosti bude mať hodnota podielu podfondu veľké výkyvy.
Profil investora
Podfond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem o investičnú politiku akciového portfólia alebo vyváženého portfólia, v ktorom podfond
predstavuje podiel na celkovom portfóliu. Určený je pre investorov, ktorí sú pripravení prijať vysoké investičné riziko. Podfond nie je určený pre
investorov, ktorí hľadajú produkt s garantovanou istinou. Podfond je určený na dlhodobé úspory na dobu 5 rokov a viac, iba ak by investor sledoval
špekulatívne alebo iné účely.

51

5. Iné osobitosti pravidiel spravovania podfondu
5.1. Začiatočná hodnota podielu
Začiatočná hodnota podielu podfondu je 10,00 EUR.
5.2. Úhrada a výplata s prevoditeľnými cennými papiermi
Do podfondu nemožno robiť úhrady s prevoditeľnými cennými papiermi, zatiaľ čo je možné s nimi vyplácať.
5.3. Správcovský poplatok
Správcovská spoločnosť je oprávnená na ročný poplatok vo výške 2,25% z priemernej ročnej čistej hodnoty aktív podfondu. Spoločnosť môže znížiť
správcovský poplatok. Správcovská spoločnosť môže medzi iným znížiť správcovský poplatok, ak aktíva investuje do podfondov, ktoré spravuje.
Správcovská spoločnosť investorov oboznámi o zníženom započítavaní správcovského poplatku zverejnením na internetovej stránke www.infond.si.
5.4. Hraničný čas
Hraničným časom pre nákupy a výplaty podielov je každý zúčtovací deň do 00:00:01 hodiny.
5.5. Prevoditeľnosť podielových listov
Podielové listy podfondu nie sú prevoditeľnými.
5.6. Získanie podielového listu na základe nákupnej objednávky
Podielový list podfondu v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnej časti prospektu možno získať aj na základe nákupnej objednávky.
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XV. Infond Frontier, akciový podfond
Druh podfondu: akciový globálny podfond rozvojových trhov.

1. Dátum založenia a označenie podielového listu
Dátum vydania povolenia ATVP na spravovanie podfondu: 30. 6. 2011.
ISIN kód: SI0021401433
Označenie podielu: INDIF
2. Investičný cieľ
Investičným cieľom podfondu je dosahovanie výnosu z kapitálových ziskov, prijatých dividend a úrokov pri vhodnej diverzifikácii investícií. Vzhľadom
na komplexnosť resp. vlastnosti investícií, do ktorých vkladá svoje prostriedky, sa jedná o základný podfond. Infond Frontier je definovaný ako globálny
akciový podfond trhov v rozvoji, ktorý je obmedzený na hraničné trhy alebo trhy v rozvoji bez Brazílie, Ruska, Indie a Číny.
3. Investičná politika
Aktíva podfondu sú investované do nižšie uvedených finančných nástrojov rešpektujúc všeobecné obmedzenia vymedzené v spoločnej časti prospektu
strešného fondu a v súlade s obmedzeniami uvedenými v tomto dodatku.
Investičný cieľ sa bude dosahovať aktívnym spôsobom spravovania aktív podfondu.
Aktíva podfondu sú investované do nasledujúcich druhov finančných nástrojov:
- akcie,
- cieľové fondy,
- dlhopisy a iné formy sekurizovaného dlhu,
- nástroje peňažného trhu,
- peňažné vklady,
- iné prevoditeľné cenné papiere.
Aspoň 85% aktív podfondu je investovaných do akcií a podielov akciových cieľových fondov (ďalej len ako spoločný výraz akcie).
Fond bude investovať aktíva do akcií spoločností s domicilom aspoň vo dvoch podoblastiach rozvojových trhov, bez zamerania na jeden štát alebo
podoblasť a bez investícií do Brazílie, Ruska, Indie a Číny. Vystavenosť voči globálnej oblasti rozvojových trhov je aspoň 80%, investície do jednotlivej
oblasti nedosahujú 80% aktív podfondu.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do dlhopisov a iných foriem sekurizovaného dlhu. Aktíva sú investované do štátnych a
podnikových dlhopisov a iných dlžníckych cenných papierov bez ohľadu na ich rating a zostatkovú splatnosť a do podielov dlhopisových cieľových
fondov, ktoré investujú do obligácií tohto druhu a ich investičná politika zodpovedá investičnému obmedzeniu podfondu.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do nástrojov peňažného trhu a peňažných vkladov.
Podfond môže mať 10% svojich aktív investovaných do podielov cieľových fondov.
Zoznam búrz a organizovaných trhov je definovaný v DODATKU D tohto prospektu.
Podfond bude aktíva investovať aj do cenných papierov, ktoré sa budú prvý krát predávať, a do nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa neobchoduje
na organizovanom trhu.
Správcovská spoločnosť nebude v mene podfondov za účelom ochrany pred rizikami používať osobité techniky spravovania investícií.

4. Riziká a profil investora
Základné činitele riskovania, ktoré sú spojené s investíciou podielnika do podfondu, sú spojené so všeobecnou hospodárskou situáciou a pomermi
predovšetkým na trhoch štátov, ktoré patria do skupiny hraničných štátov alebo rozvojových štátov. Podfond je pri investovaní výrazne vystavený
predovšetkým nasledujúcim formám rizika: trhovému riziku, riziku koncentrácie investícií, riziku vysporiadania, riziku nedostatočnej likvidity a
kurzovému riziku.
Riziká trvalej udržateľnosti nie sú v súčasnosti systematicky zahrnuté do procesu investovania tohto fondu. Fond neinvestuje do určitých vylúčených
aktivít, ktoré spoločnosť považuje za sporné. Na základe politiky trvalo udržateľného rozvoja sa fond usiluje o postupné a systematické začleňovanie
rizík a kritérií udržateľnosti do investičného procesu, ako aj o ďalší rozvoj metodík monitorovania a hodnotenia rizík udržateľnosti.
Jednotlivé druhy rizík sú obsahovo stanovené v 3. kapitole tohto prospektu.
Upozornenie:
Z dôvodu zloženia portfólia podfondu je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti bude mať hodnota podielu podfondu veľké výkyvy.
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Profil investora
Podfond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem o investičnú politiku akciového portfólia alebo vyváženého portfólia, v ktorom podfond
predstavuje podiel na celkovom portfóliu. Určený je pre investorov, ktorí sú pripravení prijať vysoké investičné riziko. Podfond nie je určený pre
investorov, ktorí hľadajú produkt s garantovanou istinou. Podfond je určený na dlhodobé úspory na dobu 5 rokov a viac, iba ak by investor sledoval
špekulatívne alebo iné účely.
5. Iné osobitosti pravidiel spravovania
5.1. Začiatočná hodnota podielu
Začiatočná hodnota podielu podfondu je 12,52 EUR.
5.2. Úhrada a výplata s prevoditeľnými cennými papiermi
Do podfondu nemožno robiť úhrady s prevoditeľnými cennými papiermi, zatiaľ čo je možné s nimi vyplácať.
5.3. Správcovský poplatok
Správcovská spoločnosť je oprávnená na ročný poplatok vo výške 2,25% z priemernej ročnej čistej hodnoty aktív podfondu. Spoločnosť môže znížiť
správcovský poplatok. Správcovská spoločnosť môže medzi iným znížiť správcovský poplatok, ak aktíva investuje do podfondov, ktoré spravuje.
Správcovská spoločnosť investorov oboznámi o zníženom započítavaní správcovského poplatku zverejnením na internetovej stránke www.infond.si.
5.4. Hraničný čas
Hraničným časom pre nákupy a výplaty podielov je každý zúčtovací deň do 00:00:01 hodiny.
5.5. Prevoditeľnosť podielových listov
Podielové listy podfondu nie sú prevoditeľnými.
5.6. Získanie podielového listu na základe nákupnej objednávky
Podielový list podfondu v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnej časti prospektu možno získať aj na základe nákupnej objednávky.

54

XVI. Infond Global Flex, zmiešaný flexibilný podfond
Druh podfondu: miešaný flexibilný globálny podfond.

1. Dátum založenia a označenie podielového listu
Dátum vydania povolenia ATVP na spravovanie podfondu: 29. 7. 2008.
ISIN kód: SI0021401128
Označenie podielu: INDGL
2. Investičné ciele
Investičným cieľom podfondu je dosahovanie výnosu z kapitálových ziskov, prijatých dividend a úrokov pri vhodnej diverzifikácii investícií. Vzhľadom
na komplexnosť resp. vlastnosti investícií, do ktorých vkladá svoje prostriedky, sa jedná o základný podfond. Infond Global je definovaný ako miešaný
flexibilný globálny podfond.
3. Investičná politika
Aktíva podfondu sú investované do nižšie uvedených finančných nástrojov rešpektujúc všeobecné obmedzenia vymedzené v spoločnej časti prospektu
strešného fondu a v súlade s obmedzeniami uvedenými v tomto dodatku.
Investičný cieľ sa bude dosahovať aktívnym spôsobom spravovania aktív podfondu.
Aktíva podfondu sú investované do nasledujúcich druhov finančných nástrojov:
- akcie,
- cieľové fondy,
- dlhopisy a iné formy sekurizovaného dlhu,
- nástroje peňažného trhu,
- peňažné vklady,
- iné prevoditeľné cenné papiere.
Podfond môže mať kedykoľvek až 100% prostriedkov investovaných do akcií, cieľových fondov, dlhopisov a iných foriem sekurizovaného dlhu,
nástrojov peňažného trhu, peňažných vkladov, peňazí a peniazom rovnocenných foriem.
Aktíva podfondu sú investované do akcií a podielov akciových cieľových fondov bez zamerania na jednotlivú krajinu, podoblasť, oblasť alebo menu.
Aktíva sú investované do štátnych a podnikových dlhopisov a iných dlžníckych cenných papierov bez ohľadu na ich rating a zostatkovú splatnosť a do
podielov dlhopisových cieľových fondov, ktoré investujú do obligácií tohto druhu a ich investičná politika zodpovedá investičnému obmedzeniu
podfondu.
Prostriedky podfondu môžu byť investované do nástrojov peňažného trhu bez ohľadu na ich rating a zostatkovú splatnosť a do podielov cieľových
fondov peňažného trhu, ktorých investičná politika zodpovedá investičným obmedzeniam podfondu.
Aktíva podfondu môžu byť investované do peňažných depozitov s maximálnou splatnosťou 12 mesiacov.
Podfond môže mať 10% svojich aktív investovaných do podielov cieľových fondov.
Zoznam búrz a organizovaných trhov je definovaný v DODATKU D tohto prospektu.
Až 100% aktív podfondu môže byť investovaných do obligácií, ktoré vydá, alebo za ktoré ručí Slovinská republika, alebo jej miestna, regionálna
komunita, jednotlivý členský štát, jeho lokálna alebo regionálna komunita, cudzí štát alebo jednotlivá verejná medzinárodná organizácia, ktorej patrí
aspoň jeden alebo viacero členských štátov. Aktíva podfondu budú investované aspoň do 6 rozličných emisií finančných nástrojov tohto druhu,
hodnota v jednotlivej emisii nesmie presahovať 30% hodnoty podfondu.
Expozícia voči cenným papierom, ktoré sú kryté iným majetkom alebo hypotékami, každá jednotlivo nesmie presahovať 20% prostriedkov podfondu,
pričom cenné papiere nebudú mať derivované finančné nástroje.
Podfond bude aktíva investovať aj do cenných papierov, ktoré sa budú prvý krát predávať, a do nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa neobchoduje
na organizovanom trhu.
Správcovská spoločnosť nebude v mene podfondov za účelom ochrany pred rizikami používať osobité techniky spravovania investícií.

4. Riziká a profil investora
Podfond je pri investovaní výrazne vystavený predovšetkým nasledujúcim formám rizika: trhovému riziku, riziku vysporiadania, riziku nedostatočnej
likvidity, úrokovému riziku, úverovému riziku, riziku znižovania aktív a výnosov, riziku koncentrácie investícií a kurzovému riziku.
Zmiešané zloženie portfólia umožňuje vyššiu vystavenosť voči dlžníckym investíciám, čo zvyšuje úverové riziko. V prípade, že emitent bude platobne
neschopným, resp. by mal hospodárske problémy, sa môže stať, že dlžník svoje záväzky neuhradí úplne alebo včas.
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Riziká trvalej udržateľnosti nie sú v súčasnosti systematicky zahrnuté do procesu investovania tohto fondu. Fond neinvestuje do určitých vylúčených
aktivít, ktoré spoločnosť považuje za sporné. Na základe politiky trvalo udržateľného rozvoja sa fond usiluje o postupné a systematické začleňovanie
rizík a kritérií udržateľnosti do investičného procesu, ako aj o ďalší rozvoj metodík monitorovania a hodnotenia rizík udržateľnosti.
Jednotlivé druhy rizík sú obsahovo stanovené v 3. kapitole tohto prospektu.
Upozornenie:
Z dôvodu zloženia portfólia podfondu je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti bude mať hodnota podielu podfondu veľké výkyvy.
Pri investíciách podfondu je prípustná viac ako 35-percentná vystavenosť voči nasledujúcim emitentom: Slovinská republika, jej miestna alebo
regionálna komunita, členský štát, jeho miestna alebo regionálna komunita, tretí štát alebo medzinárodná verejná organizácia, ktorej patrí aspoň
jeden členský štát.
Z dôvodu investícií do finančných nástrojov, u ktorých je povolená vyššia vystavenosť voči emitentovi, môže vzniknúť vyššia vystavenosť podfondu
voči riziku koncentrácie investícií (riziko vystavenosti voči jednotlivému emitentovi).
Profil investora
Podfond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem o investičný cieľ akciového portfólia alebo vyváženého portfólia. Určený je pre investorov,
ktorí sú pripravení prijať vysoké investičné riziko. Podfond nie je určený pre investorov, ktorí hľadajú produkt s garantovanou istinou. Podfond je
určený na dlhodobé úspory na dobu 5 rokov a viac, iba ak by investor sledoval špekulatívne alebo iné účely.

5. Iné osobitosti pravidiel spravovania
5.1. Začiatočná hodnota podielu
Začiatočná hodnota podielu podfondu je 12,4343 EUR.
5.2. Úhrada a výplata s prevoditeľnými cennými papiermi
Do podfondu nemožno robiť úhrady s prevoditeľnými cennými papiermi, zatiaľ čo je možné s nimi vyplácať.
5.3. Správcovský poplatok
Správcovská spoločnosť je oprávnená na ročný poplatok vo výške 2,00% z priemernej ročnej čistej hodnoty aktív podfondu. Spoločnosť môže znížiť
správcovský poplatok. Správcovská spoločnosť môže medzi iným znížiť správcovský poplatok, ak aktíva investuje do podfondov, ktoré spravuje.
Správcovská spoločnosť investorov oboznámi o zníženom započítavaní správcovského poplatku zverejnením na internetovej stránke www.infond.si.
5.4. Hraničný čas
Hraničným časom pre nákupy a výplaty podielov je každý zúčtovací deň do 00:00:01 hodiny.
5.5. Prevoditeľnosť podielových listov
Podielové listy podfondu nie sú prevoditeľnými.
5.6. Získanie podielového listu na základe nákupnej objednávky
Podielový list podfondu v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnej časti prospektu možno získať aj na základe nákupnej objednávky.
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XVII. Infond Life – akciový podfond
Druh podfondu: akciový podfond odvetvia zdravotníctva.

1. Dátum založenia a označenie podielového listu
Dátum vydania povolenia ATVP na spravovanie podfondu: 14.5.2007.
ISIN kód: SI0021400526
Označenie podielu: INDLF
2. Investičné ciele
Investičným cieľom podfondu je dosahovanie výnosu z kapitálových ziskov, prijatých dividend a úrokov pri vhodnej diverzifikácii investícií. Vzhľadom
na komplexnosť resp. vlastnosti investícií, do ktorých vkladá svoje prostriedky, sa jedná o základný podfond. Infond Life je definovaný ako akciový
podfond, ktorý je odvetvovo obmedzený na odvetvie zdravotníctva.
3. Investičná politika
Aktíva podfondu sú investované do nižšie uvedených finančných nástrojov rešpektujúc všeobecné obmedzenia vymedzené v spoločnej časti prospektu
strešného fondu a v súlade s obmedzeniami uvedenými v tomto dodatku.
Investičný cieľ sa bude dosahovať aktívnym spôsobom spravovania aktív podfondu.
Aktíva podfondu so investované do nasledujúcich druhov finančných nástrojov:
- akcie,
- cieľové fondy,
- dlhopisy a iné formy sekurizovaného dlhu,
- nástroje peňažného trhu,
- peňažné vklady,
- iné prevoditeľné cenné papiere.
Aspoň 85% aktív podfondu je investovaných do akcií a podielov akciových cieľových fondov (ďalej len ako spoločný výraz akcie).
Aspoň 80% prostriedkov fondu je investovaných do akcií spoločností, ktoré patria do odvetvia zdravotníctva.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do dlhopisov a iných foriem sekurizovaného dlhu. Aktíva sú investované do štátnych a
podnikových dlhopisov a iných dlžníckych cenných papierov bez ohľadu na ich rating a zostatkovú splatnosť a do podielov dlhopisových cieľových
fondov, ktoré investujú do obligácií tohto druhu a ich investičná politika zodpovedá investičnému obmedzeniu podfondu.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do nástrojov peňažného trhu a peňažných vkladov.
Podfond môže mať 10% svojich aktív investovaných do podielov cieľových fondov.
Zoznam búrz a organizovaných trhov je definovaný v DODATKU D tohto prospektu.
Podfond bude aktíva investovať aj do cenných papierov, ktoré sa budú prvý krát predávať, a do nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa neobchoduje
na organizovanom trhu.
Správcovská spoločnosť nebude v mene podfondu za účelom ochrany pred rizikami používať osobité techniky spravovania investícií.
4. Riziká a profil investora
Základné činitele riskovania, ktoré sú spojené s investíciou podielnika do podfondu, sú spojené predovšetkým so všeobecnou hospodárskou situáciou
a pomermi v odvetví zdravotníctva. Podfond je pri investovaní výrazne vystavený predovšetkým nasledujúcim formám rizika: trhovému riziku, riziku
koncentrácie investícií, riziku vysporiadania, riziku nedostatočnej likvidity a kurzovému riziku.
Riziká trvalej udržateľnosti nie sú v súčasnosti systematicky zahrnuté do procesu investovania tohto fondu. Fond neinvestuje do určitých vylúčených
aktivít, ktoré spoločnosť považuje za sporné. Na základe politiky trvalo udržateľného rozvoja sa fond usiluje o postupné a systematické začleňovanie
rizík a kritérií udržateľnosti do investičného procesu, ako aj o ďalší rozvoj metodík monitorovania a hodnotenia rizík udržateľnosti.
Jednotlivé druhy rizík sú obsahovo stanovené v 3. kapitole tohto prospektu.
Upozornenie:
Z dôvodu zloženia portfólia podfondu je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti bude mať hodnota podielu podfondu veľké výkyvy.
Profil investora
Podfond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem o investičnú politiku akciového portfólia alebo vyváženého portfólia, v ktorom podfond
predstavuje podiel na celkovom portfóliu. Určený je pre investorov, ktorí sú pripravení prijať vysoké investičné riziko. Podfond nie je určený pre
investorov, ktorí hľadajú produkt s garantovanou istinou. Podfond je určený na dlhodobé úspory na dobu 5 rokov a viac, iba ak by investor sledoval
špekulatívne alebo iné účely.
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5. Iné osobitosti pravidiel spravovania
5.1. Začiatočná hodnota podielu
Začiatočná hodnota podielu podfondu je 12,52 EUR.
5.2. Úhrada a výplata s prevoditeľnými cennými papiermi
Do podfondu nemožno robiť úhrady s prevoditeľnými cennými papiermi, zatiaľ čo je možné s nimi vyplácať.
5.3. Správcovský poplatok
Správcovská spoločnosť je oprávnená na ročný poplatok vo výške 2,25% z priemernej ročnej čistej hodnoty aktív podfondu. Spoločnosť môže znížiť
správcovský poplatok. Správcovská spoločnosť môže medzi iným znížiť správcovský poplatok, ak aktíva investuje do podfondov, ktoré spravuje.
Správcovská spoločnosť investorov oboznámi o zníženom započítavaní správcovského poplatku zverejnením na internetovej stránke www.infond.si.
5.4. Hraničný čas
Hraničným časom pre nákupy a výplaty podielov je každý zúčtovací deň do 00:00:01 hodiny.
5.5. Prevoditeľnosť podielových listov
Podielové listy podfondu nie sú prevoditeľnými.
5.6. Získanie podielového listu na základe nákupnej objednávky
Podielový list podfondu v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnej časti prospektu možno získať aj na základe nákupnej objednávky.

58

XVIII. Infond ShortTerm Bond – Euro, dlhopisový podfond
Druh podfondu: všeobecný dlhopisový podfond krátkodobé dlhopisy - EUR.

1. Dátum založenia a označenie podielového listu
Dátum vydania povolenia ATVP na spravovanie podfondu: 25.9.2013
ISIN kód: SI0021401532
Označenie podielu: INDMO
2. Investičný cieľ
Investičným zameraním podfondu je udržiavať istinu a ziskovosť v súlade s úrokovými sadzbami peňažného trhu. Vzhľadom na komplexnosť resp.
vlastnosti investícií, do ktorých vkladá svoje prostriedky, sa jedná o základný podfond. Infond Money – Euro je definovaný ako obyčajný podfond
peňažného trhu.
Investičným cieľom podfondu je dosahovanie výnosov z prijatých úrokov a kapitálových ziskov pri vhodnej diverzifikácii investícií. Vzhľadom na
komplexnosť resp. vlastnosti investícií, do ktorých vkladá svoje prostriedky, sa jedná o základný podfond. Infond ShortTerm Bond-EUR je vymedzený
ako všeobecný dlhopisový podfond krátkodobých dlhopisov, ktorý je vystavený predovšetkým voči európskej mene EUR.
3. Investičná politika
Aktíva podfondu sú investované do nižšie uvedených finančných nástrojov rešpektujúc všeobecné obmedzenia vymedzené v spoločnej časti prospektu
strešného fondu a v súlade s obmedzeniami uvedenými v tomto dodatku.
Investičný cieľ sa bude dosahovať aktívnym spôsobom spravovania aktív podfondu.
Aktíva podfondu sú investované do nasledujúcich druhov finančných nástrojov:
- dlhopisy a iné formy sekurizovaného dlhu,
- nástroje peňažného trhu,
- peňažné vklady,
- iné prevoditeľné cenné papier,
- podielov cieľových fondov.
Dlhopisový fond nie je vystavený voči akciám.
Aspoň 80% aktív podfondu je investovaných do dlhopisov, podielov dlhopisových cieľových fondov a iných foriem sekurizovaného dlhu.
Infond ShortTerm Bond - Euro je dlhopisový podfond, ktorý má aktíva investované do štátnych a podnikových dlhopisov, pričom má maximálne 30%
aktív vystavených voči rozvojovým trhom. Podiel cudzích obligácií s ratingom mimo investičnej triedy (ang. non-investment grade) nepresahuje 30%
prostriedkov podfondu, z toho je najviac 10% aktív vystavených voči rozvojovým trhom. Aktíva podfondu sú investované do štátnych a podnikových
dlhopisov a iných dlžníckych cenných papierov, bez ohľadu na ich splatnosť a do podielov dlhopisových cieľových fondov, ktoré svojou investičnou
politikou vyhovujú investičným obmedzeniam podfondu. Priemerná modifikovaná doba trvania je dlhšia ako 1 rok a menej ako 3 roky.
Podfond môže mať 10% svojich prostriedkov investovaných do podielov cieľových fondov.

Minimálne 70% prostriedkov je vystavených voči európskej mene EUR.
Zoznam búrz a organizovaných trhov je definovaný v DODATKU D tohto prospektu.
Až 100% prostriedkov podfondu môže byť investovaných do rozličných nástrojov peňažného trhu, ktoré vydá, alebo za ktoré ručí Slovinská republika,
alebo jej miestna, regionálna komunita, jednotlivý členský štát, jeho lokálna alebo regionálna komunita, cudzí štát alebo jednotlivá verejná
medzinárodná organizácia, ktorej patrí aspoň jeden alebo viacero členských štátov. Ak bude viac ako 35 % aktív podfondu investovaných do nástrojov
peňažného trhu jednej z uvedených osôb, také aktíva budú investované aspoň do 6 rozličných emisií, hodnota v jednotlivej emisii nesmie presahovať
30% hodnoty podfondu.
Až 100% aktív podfondu môže byť investovaných do obligácií, ktoré vydá, alebo za ktoré ručí Slovinská republika, alebo jej miestna, regionálna
komunita, jednotlivý členský štát, jeho lokálna alebo regionálna komunita, cudzí štát alebo jednotlivá verejná medzinárodná organizácia, ktorej patrí
aspoň jeden alebo viacero členských štátov. Prostriedky podfondu budú investované aspoň do 6 rozličných emisií finančných nástrojov tohto druhu,
hodnota v jednotlivej emisii nesmie presahovať 30% hodnoty podfondu.
Podfond bude prostriedky investovať aj do cenných papierov v postupe ich prvého predaja a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa neobchoduje na
organizovanom trhu.
Podfond môže mať medzi inými prevoditeľnými cennými papiermi aj cudzie obligácie s ratingom mimo investičnej triedy (ang. non-investment grade).
Expozícia voči cenným papierom, ktoré sú kryté iným majetkom alebo hypotékami, každá jednotlivo nesmie presahovať 20% prostriedkov podfondu,
pričom cenné papiere nebudú mať derivované finančné nástroje.
Správcovská spoločnosť nebude v mene podfondu za účelom ochrany pred rizikami používať osobité techniky spravovania investícií.
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4. Riziká a profil investora
Podfond je pri investovaní výrazne vystavený predovšetkým nasledujúcim formám rizika: úrokovému riziku, trhovému riziku, úverovému riziku, riziku
nedostatočnej likvidity, riziku znižovania aktív a výnosov a riziku koncentrácie investícií.
Veľká časť aktív je investovaná do dlžníckych investícií, čo zvyšuje úverové riziko. V prípade, že emitent bude platobne neschopným, resp. by mal
hospodárske problémy, sa môže stať, že dlžník svoje záväzky neuhradí úplne alebo včas.
Riziká trvalej udržateľnosti nie sú v súčasnosti systematicky zahrnuté do procesu investovania tohto fondu. Fond neinvestuje do určitých vylúčených
aktivít, ktoré spoločnosť považuje za sporné. Na základe politiky trvalo udržateľného rozvoja sa fond usiluje o postupné a systematické začleňovanie
rizík a kritérií udržateľnosti do investičného procesu, ako aj o ďalší rozvoj metodík monitorovania a hodnotenia rizík udržateľnosti.
Jednotlivé druhy rizík sú obsahovo stanovené v 3. kapitole tohto prospektu.
Upozornenie:
Pri investíciách podfondu je prípustná viac ako 35-percentná vystavenosť voči nasledujúcim emitentom: Slovinská republika, jej miestna alebo
regionálna komunita, členský štát, jeho miestna alebo regionálna komunita, tretí štát alebo medzinárodná verejná organizácia, ktorej patrí aspoň
jeden členský štát.
Z dôvodu investícií do finančných nástrojov, u ktorých je povolená vyššia vystavenosť voči emitentovi, môže vzniknúť vyššia vystavenosť podfondu
voči riziku koncentrácie investícií (riziko vystavenosti voči jednotlivému emitentovi).
Profil investora
Podfond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem o investičný cieľ konzervatívneho portfólia. Určený je pre investorov, ktorí sú pripravení prijať
nízke alebo stredné investičné riziko. Podfond nie je určený pre investorov, ktorí hľadajú produkt s garantovanou istinou. Je určený aj pre investorov,
ktorí chcú vyvážiť svoje portfólio, ktoré je výrazne vystavené voči akciám. Podfond je určený na krátkodobý úspory na dobu 1 rokov a viac, iba ak by
investor sledoval špekulatívne alebo iné účely.
5. Iné osobitosti pravidiel spravovania podfondu
5.1. Začiatočná hodnota podielu
Začiatočná hodnota podielu podfondu je 12,52 EUR.
5.2. Úhrada a výplata s prevoditeľnými cennými papiermi
Do podfondu nemožno robiť úhrady s prevoditeľnými cennými papiermi, zatiaľ čo je možné s nimi vyplácať.
5.3. Správcovský poplatok
Správcovská spoločnosť je oprávnená na ročný poplatok vo výške 0,40% z priemernej ročnej čistej hodnoty aktív podfondu. Spoločnosť môže znížiť
správcovský poplatok. Správcovská spoločnosť môže medzi iným znížiť správcovský poplatok, ak aktíva investuje do podfondov, ktoré spravuje.
Správcovská spoločnosť investorov oboznámi o zníženom započítavaní správcovského poplatku zverejnením na internetovej stránke www.infond.si.
5.4. Hraničný čas
Hraničným časom pre nákupy a výplaty podielov je každý zúčtovací deň do 00:00:01 hodiny.
5.5. Prevoditeľnosť podielových listov
Podielové listy podfondu nie sú prevoditeľnými.
5.6. Získanie podielového listu na základe nákupnej objednávky
Podielový list podfondu v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnej časti prospektu možno získať aj na základe nákupnej objednávky.
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XIX. Infond Select, akciový podfond rozvitých trhov
Druh podfondu: akciový globálny podfond rozvitých trhov
1. Dátum založenia a ISIN kód
Dátum vydania povolenia ATVP na spravovanie podfondu: 11. 7. 2007
ISIN kód podielového listu podfondu: SI0021400344
Označenie podielu: PEDWS
2. Investičný cieľ
Investičným cieľom podfondu je dosahovanie výnosu z kapitálových ziskov, prijatých dividend a úrokov pri vhodnej diverzifikácii investícií. Vzhľadom
na komplexnosť resp. vlastnosti investícií, do ktorých vkladá svoje prostriedky, sa jedná o základný podfond. Infond Select je definovaný ako akciový
globálny podfond rozvitých trhov.
3. Investičná politika
Aktíva podfondu sú investované do nižšie uvedených finančných nástrojov rešpektujúc všeobecné obmedzenia vymedzené v spoločnej časti prospektu
strešného fondu a v súlade s obmedzeniami uvedenými v tomto dodatku.
Investičný cieľ sa bude dosahovať aktívnym spôsobom spravovania aktív podfondu.
Aktíva podfondu so investované do nasledujúcich druhov finančných nástrojov:
- akcie,
- cieľové fondy,
- dlhopisy a iné formy sekurizovaného dlhu,
- nástroje peňažného trhu,
- peňažné vklady,
- iné prevoditeľné cenné papiere.
Aspoň 85% aktív podfondu je investovaných do akcií a podielov akciových cieľových fondov (ďalej len ako spoločný výraz akcie).
Fond bude investovať aktíva do akcií spoločností s domicilom aspoň vo dvoch podoblastiach rozvojových trhov. Vystavenosť voči globálnej oblasti
rozvitých trhov je aspoň 80%, investície do jednotlivej oblasti nedosahujú 80%.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do dlhopisov a iných foriem sekurizovaného dlhu. Aktíva sú investované do štátnych a
podnikových dlhopisov a iných dlžníckych cenných papierov bez ohľadu na ich rating a zostatkovú splatnosť a do podielov dlhopisových cieľových
fondov, ktoré investujú do obligácií tohto druhu a ich investičná politika zodpovedá investičnému obmedzeniu podfondu.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do nástrojov peňažného trhu a peňažných vkladov.
Podfond môže mať 10% svojich aktív investovaných do podielov cieľových fondov.
Zoznam búrz a organizovaných trhov je definovaný v DODATKU D tohto prospektu.
Podfond bude aktíva investovať aj do cenných papierov, ktoré sa budú prvý krát predávať, a do nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa neobchoduje
na organizovanom trhu.
Správcovská spoločnosť nebude v mene podfondov za účelom ochrany pred rizikami používať osobité techniky spravovania investícií.
4. Riziká a profil investora
Podfond je pri investovaní výrazne vystavený predovšetkým nasledujúcim formám rizika: trhovému riziku, riziku koncentrácie investícií, riziku
vysporiadania, riziku nedostatočnej likvidity a kurzovému riziku.
Riziká trvalej udržateľnosti nie sú v súčasnosti systematicky zahrnuté do procesu investovania tohto fondu. Fond neinvestuje do určitých vylúčených
aktivít, ktoré spoločnosť považuje za sporné. Na základe politiky trvalo udržateľného rozvoja sa fond usiluje o postupné a systematické začleňovanie
rizík a kritérií udržateľnosti do investičného procesu, ako aj o ďalší rozvoj metodík monitorovania a hodnotenia rizík udržateľnosti.
Jednotlivé druhy rizík sú obsahovo stanovené v 3. kapitole tohto prospektu.
Upozornenie:
Z dôvodu zloženia portfólia podfondu je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti bude mať hodnota podielu podfondu veľké výkyvy.
Profil investora
Podfond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem o investičnú politiku akciového portfólia alebo vyváženého portfólia, v ktorom podfond
predstavuje podiel na celkovom portfóliu. Určený je pre investorov, ktorí sú pripravení prijať vysoké investičné riziko. Podfond nie je určený pre
investorov, ktorí hľadajú produkt s garantovanou istinou. Podfond je určený na dlhodobé úspory na dobu 5 rokov a viac, iba ak by investor sledoval
špekulatívne alebo iné účely.
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5. Iné osobitosti pravidiel spravovania podfondu
5.1. Začiatočná hodnota podielu
Začiatočná hodnota podielu podfondu je 10,00 EUR.
5.2. Úhrada a výplata s prevoditeľnými cennými papiermi
Do podfondu nemožno robiť úhrady s prevoditeľnými cennými papiermi, zatiaľ čo je možné s nimi vyplácať.
5.3. Správcovský poplatok
Správcovská spoločnosť je oprávnená na ročný poplatok vo výške 2,25% z priemernej ročnej čistej hodnoty aktív podfondu. Spoločnosť môže znížiť
správcovský poplatok. Správcovská spoločnosť môže medzi iným znížiť správcovský poplatok, ak aktíva investuje do podfondov, ktoré spravuje.
Správcovská spoločnosť investorov oboznámi o zníženom započítavaní správcovského poplatku zverejnením na internetovej stránke www.infond.si.
5.4. Hraničný čas
Hraničným časom pre nákupy a výplaty podielov je každý zúčtovací deň do 00:00:01 hodiny.
5.5. Prevoditeľnosť podielových listov
Podielové listy podfondu nie sú prevoditeľnými.
5.6. Získanie podielového listu na základe nákupnej objednávky
Podielový list podfondu v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnej časti prospektu možno získať aj na základe nákupnej objednávky.
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XX. Infond Smart Quality, akciový podfond rozvitých trhov
Druh podfondu: akciový globálny podfond rozvitých trhov.

1. Dátum založenia a označenie podielového listu
Dátum vydania povolenia ATVP na spravovanie podfondu: 25.10.2006.
ISIN kód: SI0021400039
Označenie podielu: PBGS
2. Investičné ciele
Investičným cieľom podfondu je dosahovanie výnosu z kapitálových ziskov, prijatých dividend a úrokov pri vhodnej diverzifikácii investícií. Vzhľadom
na komplexnosť resp. vlastnosti investícií, do ktorých vkladá svoje prostriedky, sa jedná o základný podfond. Infond Smart Quality je definovaný ako
akciový globálny podfond rozvinutých trhov, ktorý systematicky vyberá investície podľa kritérií zadĺženosti, ziskovosti a oceňovania. Ide o investičnú
koncepciu kvalitných spoločností, ktoré majú výhodne ocenenia, a ktorých predpokladom je, že v dlhodobom horizonte vytvoria vyššiu hodnotu, čo
následne odráža rast ceny akcií a tým aj nadpriemerné výnosy investorov.
3. Investičná politika
Aktíva podfondu sú investované do nižšie uvedených finančných nástrojov rešpektujúc všeobecné obmedzenia vymedzené v spoločnej časti prospektu
strešného fondu a v súlade s obmedzeniami uvedenými v tomto dodatku.
Investičný cieľ sa bude dosahovať aktívnym spôsobom spravovania aktív podfondu.
Aktíva podfondu sú investované do nasledujúcich druhov finančných nástrojov:
- akcie,
- cieľové fondy,
- dlhopisy a iné formy sekurizovaného dlhu,
- nástroje peňažného trhu,
- peňažné vklady,
- iné prevoditeľné cenné papiere.
Aspoň 85% aktív podfondu je investovaných do akcií a podielov akciových cieľových fondov (ďalej len ako spoločný výraz akcie).
Fond bude investovať aktíva do akcií spoločností s domicilom aspoň vo dvoch oblastiach rozvojových trhov. Vystavenosť voči globálnej oblasti rozvitých
trhov je aspoň 80%, investície do jednotlivej oblasti nedosahujú 80%.

Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do dlhopisov a iných foriem sekurizovaného dlhu. Aktíva sú investované do štátnych a
podnikových dlhopisov a iných dlžníckych cenných papierov bez ohľadu na ich rating a zostatkovú splatnosť a do podielov dlhopisových cieľových
fondov, ktoré investujú do obligácií tohto druhu a ich investičná politika zodpovedá investičnému obmedzeniu podfondu.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do nástrojov peňažného trhu a peňažných vkladov.
Podfond môže mať 10% svojich aktív investovaných do podielov cieľových fondov.
Zoznam búrz a organizovaných trhov je definovaný v DODATKU D tohto prospektu.
Podfond bude aktíva investovať aj do cenných papierov, ktoré sa budú prvý krát predávať, a do nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa neobchoduje
na organizovanom trhu.
Správcovská spoločnosť nebude v mene podfondu za účelom ochrany pred rizikami používať osobité techniky spravovania investícií.
4. Riziká a profil investora
Podfond je pri investovaní výrazne vystavený predovšetkým nasledujúcim formám rizika: trhovému riziku, riziku vysporiadania, riziku nedostatočnej
likvidity a kurzovému riziku.
Riziká trvalej udržateľnosti nie sú v súčasnosti systematicky zahrnuté do procesu investovania tohto fondu. Fond neinvestuje do určitých vylúčených
aktivít, ktoré spoločnosť považuje za sporné. Na základe politiky trvalo udržateľného rozvoja sa fond usiluje o postupné a systematické začleňovanie
rizík a kritérií udržateľnosti do investičného procesu, ako aj o ďalší rozvoj metodík monitorovania a hodnotenia rizík udržateľnosti.
Jednotlivé druhy rizík sú obsahovo stanovené v 3. kapitole tohto prospektu.
Upozornenie:
Z dôvodu zloženia portfólia podfondu je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti bude mať hodnota podielu podfondu veľké výkyvy.
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Profil investora
Podfond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem o investičnú politiku akciového portfólia alebo vyváženého portfólia, v ktorom podfond
predstavuje podiel na celkovom portfóliu. Určený je pre investorov, ktorí sú pripravení prijať vysoké investičné riziko. Podfond nie je určený pre
investorov, ktorí hľadajú produkt s garantovanou istinou. Podfond je určený na dlhodobé úspory na dobu 5 rokov a viac, iba ak by investor sledoval
špekulatívne alebo iné účely.
5. Iné osobitosti pravidiel spravovania
5.1. Úhrada a výplata s prevoditeľnými cennými papiermi
Do podfondu nemožno robiť úhrady s prevoditeľnými cennými papiermi, zatiaľ čo je možné s nimi vyplácať.
5.2. Správcovský poplatok
Správcovská spoločnosť je oprávnená na ročný poplatok vo výške 2,25% z priemernej ročnej čistej hodnoty aktív podfondu. Spoločnosť môže znížiť
správcovský poplatok. Správcovská spoločnosť môže medzi iným znížiť správcovský poplatok, ak aktíva investuje do podfondov, ktoré spravuje.
Správcovská spoločnosť investorov oboznámi o zníženom započítavaní správcovského poplatku zverejnením na internetovej stránke www.infond.si.
5.3. Hraničný čas
Hraničným časom pre nákupy a výplaty podielov je každý zúčtovací deň do 00:00:01 hodiny.
5.4. Prevoditeľnosť podielových listov
Podielové listy podfondu nie sú prevoditeľnými.
5.5. Získanie podielového listu na základe nákupnej objednávky
Podielový list podfondu v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnej časti prospektu možno získať aj na základe nákupnej objednávky.
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XXI. Infond Technology, akciový podfond
Druh podfondu: akciový podfond odvetvia informačnej technológie.

1. Dátum založenia a označenie podielového listu
Dátum vydania povolenia ATVP na spravovanie podfondu: 5.9.2007.
ISIN kód: SI0021400914
Označenie podielu: KDUNT
2. Investičné ciele
Investičným cieľom podfondu je dosahovanie výnosu z kapitálových ziskov, prijatých dividend a úrokov pri vhodnej diverzifikácii investícií. Vzhľadom
na komplexnosť resp. vlastnosti investícií, do ktorých vkladá svoje prostriedky, sa jedná o základný podfond. Infond Technology je definovaný ako
akciový podfond, ktorý je odvetvovo obmedzený na odvetvie informačnej technológie.
3. Investičná politika
Aktíva podfondu sú investované do nižšie uvedených finančných nástrojov rešpektujúc všeobecné obmedzenia vymedzené v spoločnej časti prospektu
strešného fondu a v súlade s obmedzeniami uvedenými v tomto dodatku.
Investičný cieľ sa bude dosahovať aktívnym spôsobom spravovania aktív podfondu.
Aktíva podfondu sú investované do nasledujúcich druhov finančných nástrojov:
akcie,
cieľové fondy,
dlhopisy a iné formy sekurizovaného dlhu,
nástroje peňažného trhu,
peňažné vklady,
iné prevoditeľné cenné papiere.
Aspoň 85% aktív podfondu je investovaných do akcií a podielov akciových cieľových fondov (ďalej len ako spoločný výraz akcie).
Aspoň 80% prostriedkov fondu je investovaných do akcií spoločností, ktoré patria do odvetvia informačných technológií.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do dlhopisov a iných foriem sekurizovaného dlhu. Aktíva sú investované do štátnych a
podnikových dlhopisov a iných dlžníckych cenných papierov bez ohľadu na ich rating a zostatkovú splatnosť a do podielov dlhopisových cieľových
fondov, ktoré investujú do obligácií tohto druhu a ich investičná politika zodpovedá investičnému obmedzeniu podfondu.
Podfond môže mať 15% svojich aktív investovaných do nástrojov peňažného trhu a peňažných vkladov.
Podfond môže mať 10% svojich aktív investovaných do podielov cieľových fondov.
Zoznam búrz a organizovaných trhov je definovaný v DODATKU D tohto prospektu.
Podfond bude aktíva investovať aj do cenných papierov, ktoré sa budú prvý krát predávať, a do nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa neobchoduje
na organizovanom trhu.
Správcovská spoločnosť nebude v mene podfondov za účelom ochrany pred rizikami používať osobité techniky spravovania investícií.
4. Riziká a profil investora
Základné činitele riskovania, ktoré sú spojené s investíciou podielnika do podfondu, sú spojené predovšetkým so všeobecnou hospodárskou situáciou
a pomermi v odvetví informačnej technológie. Podfond je pri investovaní výrazne vystavený predovšetkým nasledujúcim formám rizika: trhovému
riziku, riziku koncentrácie investícií, riziku vysporiadania, riziku nedostatočnej likvidity a kurzovému riziku.
Riziká trvalej udržateľnosti nie sú v súčasnosti systematicky zahrnuté do procesu investovania tohto fondu. Fond neinvestuje do určitých vylúčených
aktivít, ktoré spoločnosť považuje za sporné. Na základe politiky trvalo udržateľného rozvoja sa fond usiluje o postupné a systematické začleňovanie
rizík a kritérií udržateľnosti do investičného procesu, ako aj o ďalší rozvoj metodík monitorovania a hodnotenia rizík udržateľnosti.
Jednotlivé druhy rizík sú obsahovo stanovené v 3. kapitole tohto prospektu.
Upozornenie:
Z dôvodu zloženia portfólia podfondu je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti bude mať hodnota podielu podfondu veľké výkyvy.
Profil investora
Podfond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem o investičnú politiku akciového portfólia alebo vyváženého portfólia, v ktorom podfond
predstavuje podiel na celkovom portfóliu. Určený je pre investorov, ktorí sú pripravení prijať vysoké investičné riziko. Podfond nie je určený pre
investorov, ktorí hľadajú produkt s garantovanou istinou. Podfond je určený na dlhodobé úspory na dobu 5 rokov a viac, iba ak by investor sledoval
špekulatívne alebo iné účely.
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5. Iné osobitosti pravidiel spravovania
5.1. Začiatočná hodnota podielu
Začiatočná hodnota podielu podfondu je 20,00 EUR.
5.2. Úhrada a výplata s prevoditeľnými cennými papiermi
Do podfondu nemožno robiť úhrady s prevoditeľnými cennými papiermi, zatiaľ čo je možné s nimi vyplácať.
5.3. Správcovský poplatok
Správcovská spoločnosť je oprávnená na ročný poplatok vo výške 2,25% z priemernej ročnej čistej hodnoty aktív podfondu. Spoločnosť môže znížiť
správcovský poplatok. Správcovská spoločnosť môže medzi iným znížiť správcovský poplatok, ak aktíva investuje do podfondov, ktoré spravuje.
Správcovská spoločnosť investorov oboznámi o zníženom započítavaní správcovského poplatku zverejnením na internetovej stránke www.infond.si.
5.4. Hraničný čas
Hraničným časom pre nákupy a výplaty podielov je každý zúčtovací deň do 00:00:01 hodiny.
5.5. Prevoditeľnosť podielových listov
Podielové listy podfondu nie sú prevoditeľnými.
5.6. Získanie podielového listu na základe nákupnej objednávky
Podielový list podfondu v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnej časti prospektu možno získať aj na základe nákupnej objednávky.
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XXII. Infond 2040, podfond cieľového dátumu
Druh podfondu: podfond cieľového dátumu.

1. Dátum založenia a označenie podielového listu
Dátum vydania povolenia ATVP na spravovanie podfondu: 21. 12. 2016.
ISIN kód: SI0021401672
Označenie podielu: INDMF
2. Investičné ciele
Investičným cieľom podfondu je dosahovanie výnosu z kapitálových ziskov, prijatých dividend a úrokov pri vhodnej diverzifikácii investícií. Vzhľadom
na komplexnosť resp. vlastnosti investícií, do ktorých vkladá svoje prostriedky, sa jedná o základný podfond. Infond 2040 je definovaný ako podfond
cieľového dátumu. Fond je určený k sporeniu na dôchodok alebo akýkoľvek iný dlhodobý finančný cieľ. V prvom rade je určený investorom, ktorí majú
v úmysle prostriedky použiť po roku 2040. Základnou investičnou stratégiou podfondu je prispôsobovanie investičnej politiky počas obdobia činnosti
fondu. Spoločnosť bude spravovať fond od založenia ďalej tak, že bude prispôsobovať investičnú politiku od rizikovejšieho akciového ku
konzervatívnejšej investičnej politike počas celého obdobia až do resp. po roku 2040.
3. Investičná politika
Aktíva podfondu sú investované do nižšie uvedených finančných nástrojov rešpektujúc všeobecné obmedzenia vymedzené v spoločnej časti prospektu
strešného fondu a v súlade s obmedzeniami uvedenými v tomto dodatku.
Investičný cieľ sa bude dosahovať aktívnym spôsobom spravovania aktív podfondu. Podfond je spravovaný ako podfond, ktorého cieľový dátum je
rok 2040. Určený je pre investorov, ktorí majú v úmysle použiť ušetrené prostriedky po roku 2040. Spoločnosť bude v celom období činnosti fondu
prispôsobovať podiel jednotlivého druhu investícií v štruktúre investícií a to od prevažne akciových investícií pri založení k prevažne dlhopisovým a
iným menej rizikovým investíciám k cieľovému respektíve po cieľovom dátume. Po roku 2040 sa investičná politika fondu podstatne nezmení.
Aktíva podfondu sú investované do nasledujúcich druhov finančných nástrojov:
- akcie,
- cieľové fondy,
- dlhopisy a iné formy sekurizovaného dlhu,
- nástroje peňažného trhu,
- peňažné vklady,
- iné prevoditeľné cenné papiere.
Aktíva podfondu sú investované do akcií a podielov akciových cieľových fondov bez zamerania na jednotlivú krajinu, podoblasť, oblasť alebo menu.
Aktíva sú investované do štátnych a podnikových dlhopisov a iných dlhových cenných papierov bez ohľadu na ich rating a do podielov dlhopisových
cieľových fondov, ktoré investujú do obligácií tohto druhu a ich investičná politika zodpovedá investičnému obmedzeniu podfondu. Podiel cudzích
obligácií s ratingom mimo investičnej triedy (ang. non-investment grade) nepresahuje 30% aktív podfondu. Priemerná splatnosť obligácií bude medzi
1 a 25 rokmi, správcovská spoločnosť bude splatnosť meniť v súlade s pomermi na kapitálových trhoch.
Aktíva podfondu môžu byť investované do nástrojov peňažného trhu bez ohľadu na ich rating a zostatkovú splatnosť a do podielov cieľových fondov
peňažného trhu, ktorých investičná politika zodpovedá investičným obmedzeniam podfondu.
Aktíva podfondu môžu byť investované do peňažných depozitov s maximálnou splatnosťou 12 mesiacov.
Zoznam búrz a organizovaných trhov je definovaný v DODATKU D tohto prospektu.
Až 100% aktív podfondu môže byť investovaných do rozličných prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ktoré vydá, alebo za
ktoré ručí Slovinská republika, alebo jej miestna, regionálna komunita, jednotlivý členský štát, jeho lokálna alebo regionálna komunita, cudzí štát alebo
jednotlivá verejná medzinárodná organizácia, ktorej patrí aspoň jeden alebo viacero členských štátov. Aktíva podfondu budú investované aspoň do 6
rozličných emisií finančných nástrojov tohto druhu, hodnota v jednotlivej emisii nesmie presahovať 30% hodnoty podfondu.
Expozícia voči cenným papierom, ktoré sú kryté iným majetkom alebo hypotékami, každá jednotlivo nesmie presahovať 20% aktív podfondu, pričom
cenné papiere nebudú mať derivované finančné nástroje.
Podfond bude aktíva investovať aj do cenných papierov, ktoré sa budú prvý krát predávať, a do nástrojov peňažného trhu, s ktorými sa neobchoduje
na organizovanom trhu.
Správcovská spoločnosť nebude v mene podfondov za účelom ochrany pred rizikami používať osobité techniky spravovania investícií.
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Osobitosti v činnosti fondu
Fond sa v roku 2040 nelikviduje, ale je vytvorený na dobu neurčitú.
Podfond bude nasledovať grafickú štruktúru investícií uvedených nižšie. Štruktúra sa môže odchylovať od grafického znázornenia, ale musí byť v rámci
obmedzení uvedených v dole uvedenej tabuľke. Algoritmus zmien v štruktúre investícií:

Dodatočné investičné obmedzenia:
Akciové investície

Rok

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Od 2041 ďalej

Dlhopisové investície

akcie, podiely akciových cieľových
fondov
Najviac

Najmenej

97,5%
97,5%
97,5%
95,0%
92,5%
90,0%
87,5%
85,0%
82,5%
80,0%
77,5%
75,0%
72,5%
70,0%
67,5%
65,0%
62,5%
60,0%
57,5%
55,0%
52,5%
50,0%
47,5%
45,0%
42,5%
42,5%

82,5%
82,5%
82,5%
80,0%
77,5%
75,0%
72,5%
70,0%
67,5%
65,0%
62,5%
60,0%
57,5%
55,0%
52,5%
50,0%
47,5%
45,0%
42,5%
40,0%
37,5%
35,0%
32,5%
30,0%
27,5%
27,5%

Peňažné investície

dlhopisy, iné dlžnícke cenné papiere a
iné formy dlžníckych cenných papierov,
podiely dlhopisových cieľových fondov
Najviac
Najmenej
12,5%
12,5%
12,5%
15,0%
17,5%
20,0%
22,5%
25,0%
27,5%
30,0%
32,5%
35,0%
37,5%
40,0%
42,5%
45,0%
47,5%
50,0%
52,5%
55,0%
57,5%
57,5%
57,5%
57,5%
57,5%
57,5%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,5%
5,0%
7,5%
10,0%
12,5%
15,0%
17,5%
20,0%
22,5%
25,0%
27,5%
30,0%
32,5%
35,0%
37,5%
40,0%
42,5%
42,5%
42,5%
42,5%
42,5%
42,5%

nástroje peňažného trhu, podiely
cieľových fondov peňažného trhu,
peňažné depozity
Najviac
Najmenej
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
15,0%
17,5%
20,0%
22,5%
22,5%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,5%
5,0%
7,5%
7,5%

4. Riziká a profil investora
Podfond je pri investovaní výrazne vystavený predovšetkým nasledujúcim formám rizika: trhovému riziku, riziku vysporiadania, riziku nedostatočnej
likvidity, úrokovému riziku, úverovému riziku, riziku znižovania aktív a výnosov, riziku koncentrácie investícií a kurzovému riziku. Pretože sa jedná o
fond, ktorému sa bude investičná politika podstatne meniť počas obdobia činnosti, budú sa meniť aj riziká, ktorým bude fond vystavený, predovšetkým
v smere znižovania volatility. Samotné riziká, ktorým bude fond vystavený, sa nebudú meniť, ale jednotlivé druhy rizík budú v neskoršom období viacej
(napr. úrokové riziko) alebo menej výraznými (napr. trhové riziko). Zmiešané zloženie portfólia umožňuje vyššiu expozíciu voči dlžníckym investíciám,
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čo zvyšuje úverové riziko. V prípade, že emitent bude platobne neschopným, resp. by mal hospodárske problémy, sa môže stať, že dlžník svoje záväzky
neuhradí úplne alebo včas.
Riziká trvalej udržateľnosti nie sú v súčasnosti systematicky zahrnuté do procesu investovania tohto fondu. Fond neinvestuje do určitých vylúčených
aktivít, ktoré spoločnosť považuje za sporné. Na základe politiky trvalo udržateľného rozvoja sa fond usiluje o postupné a systematické začleňovanie
rizík a kritérií udržateľnosti do investičného procesu, ako aj o ďalší rozvoj metodík monitorovania a hodnotenia rizík udržateľnosti.
Jednotlivé druhy rizík sú obsahovo stanovené v 3. kapitole tohto prospektu.
Upozornenie:
Z dôvodu zloženia portfólia podfondu je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti bude mať hodnota podielu podfondu veľké výkyvy.
Pri investíciách podfondu je prípustná viac ako 35-percentná vystavenosť voči nasledujúcim emitentom: Slovinská republika, jej miestna alebo
regionálna komunita, členský štát, jeho miestna alebo regionálna komunita, tretí štát alebo medzinárodná verejná organizácia, ktorej patrí aspoň
jeden členský štát.
Z dôvodu investícií do finančných nástrojov, u ktorých je povolená vyššia vystavenosť voči emitentovi, môže vzniknúť vyššia vystavenosť podfondu
voči riziku koncentrácie investícií (riziko vystavenosti voči jednotlivému emitentovi).
Profil investora
Podfond je určený pre dlhodobých investorov, ktorí budú svoje prostriedky investovať na dlhšie časové obdobie, predpokladajúc do roku 2040. Bez
ohľadu na uvedené investori nie sú povinní zostať vo fonde až do roku 2040, svoje prostriedky môžu kedykoľvek vybrať. Ako podfond cieľového
dátumu je určený predovšetkým pre investorov, ale nielen pre nich, ktorí si želajú šetriť prostriedky na svoj dôchodok. Podfond nie je určený pre
investorov, ktorí hľadajú produkt s garantovanou istinou. Určený je pre investorov, ktorí sú pripravení prijať vyvážené investičné riziko.
5. Iné osobitosti pravidiel spravovania
5.1. Začiatočná hodnota podielu
Začiatočná hodnota podielu podfondu je 10,00 EUR.
5.2. Úhrada a výplata s prevoditeľnými cennými papiermi
Do podfondu nemožno robiť úhrady s prevoditeľnými cennými papiermi, zatiaľ čo je možné s nimi vyplácať.
5.3. Správcovský poplatok
Správcovská spoločnosť je oprávnená na nasledujúce ročné poplatky
Percento z priemernej ročnej čistej hodnoty
prostriedkov podfondu
1,75%
1,50%
1,25%
1,00%
0,75%
0,50%

Obdobie
do roku 2023, vrátane
od roku 2024 do roku
vrátane
od roku 2028 do roku
vrátane
Od roku 2032 do roku
vrátane
od roku 2036 do roku
vrátane
od roku 2040 ďalej

2027,
2031,
2035,
2039,

5.4. Hraničný čas
Hraničným časom pre nákupy a výplaty podielov je každý zúčtovací deň do 00:00:01 hodiny.
5.5. Prevoditeľnosť podielových listov
Podielové listy podfondu nie sú prevoditeľnými.
5.6. Minimálne vklady
Minimálny vklad do podfondu je 50 EUR.
5.7 Získanie podielového listu na základe nákupnej objednávky
Podielový list podfondu v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecnej časti prospektu možno získať aj na základe nákupnej objednávky.
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DODATOK G: ÚDAJE O ČINNOSTI PODFONDOV
V tabuľke sú uvedené údaje o činnosti jednotlivého podfondu, uvedené sú celkové náklady na činnosť a údaje o minulej výnosnosti podfondu za každý
z posledných 10 úplných kalendárnych rokov hospodárenia.
Upozornenie
Dosiahnutá výnosnosť investície do podielov podfondu v minulom období nie je ukazovateľom výnosnosti v budúcnosti.
Pri medzinárodných porovnaniach výnosnosti je potrebné rešpektovať rozličné daňové režimy, ktoré by mohli vplývať na výpočet výnosnosti.

Názov
podfondu

CNČ* v
období
1. 1.
2020 –
31. 12.
2020

Minulá výnosnosť podfondu vzľadom na jednotlivý rok

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Infond Alfa

2, 12%

6,8%

16,6%

-4,0%

4,5 %

7,8 %

5,2 %

9,1%

-5,53%

1,70 %

-1,9%

Infond USA

2,40%

8,0%

28,1%

-0,2%

6,0 %

9,9 %

9,0%

21,4 %

12,46 %

8,39%

-6,3%

2,68%

-13,0%

22,6%

-10,7%

12,3 %

10,5 %

-9,4%

15,3 %

-7,6%

1,9 %

-26,4%

2,36%

4,0%

28,2%

-6,7%

7,8 %

6,9 %

8,0 %

13,0 %

18,49 %

8,30%

-3,9%

1,21%

2,1%

2,9%

-1,2%

1,2 %

2,1 %

0,5 %

6,0 %

-9,76%

9,46%

-0,5%

2,40%

9,8%

18,3%

-11,3%

16,1 %

10,2 %

-4,3%

8,2 %

-4,54%

8,42 %

-22,1%

2,54%

8,6%

27,0%

-5,3%

2,3 %

3,5 %

9,9 %

13,3 %

16,76 %

-0,35%

-19,7%

1,76%

2,9%

9,5%

-1,0%

4,8 %

7,5%

2,5%

9,4 %

-0,77%

2,91 %

-13,0%

2,47%

-4,7%

18,0%

-8,8%

7,1 %

18,1 %

-4,3%

5,6 %

5,58 %

14,47
%

-26,2%

2,42%

15,8%

33,24%

-10,21%

7,3 %

5,65 %

5,14 %

18,7 %

17,25 %

9,70%

-10,3%

2,37%

5,8%

28,6%

-7,9%

13,1 %

8,7%

11,4 %

6,3 %

2,37 %

8,95 %

-17,3%

2,49%

-32,9%

9,5%

-12,7%

-4,0%

21,4 %

-16,2%

0,2 %

4,86%

-0,35%

-7,4%

2,39%

-1,8%

25,8%

-13,6%

7,9 %

3,5 %

3,8 %

-0,6%

12,11 %

11,6 %

-15,5%

2,88%

-11,3%

23,2%

-15,5%

2,4 %

16,7 %

0,5 %

7,1 %

-4,6%

-0,8%

-16,6%

2,50%

0,4%

14,6%

-15,9%

14,4 %

10,5 %

-14,2%

6,8 %

-3,13%

11,15
%

/

2,13%

1,8%

16,2%

-7,0%

5,4 %

10,7 %

4,2 %

11,8 %

-11,50%

2,57 %

-16,6%

2,37%

-2,9%

21,7%

7,1%

1,6 %

-6,3%

14,1 %

30,9 %

28,65 %

13,14
%

4,8 %

Infond
Balkan
Infond
Beta
Infond
Bond Euro
Infond
BRIC
Infond
Consumer
Infond
Defensive
Infond
Dividend
Infond
Družbeno
odgovorni
Infond
Dynamic
Infond
Energy
Infond
Europe
Infond
Financials
Infond
Frontier
Infond
Global Flex
Infond Life

Infond
ShortTerm
0,50%
-0,1%
0,6%
-0,3%
-0,2%
-0,1%
0,0%
0,4 %
/
/
/
Bond Euro
Infond
2,47%
14,9%
30,5%
-5,1%
8,0 %
11,9 %
9,4 %
20,2 %
12,6 %
2,1 %
-19,5%
Select
Infond
Smart
2,40%
6,1%
32,3%
-11,9%
7,9 %
7,7 %
4,4 %
14,4 %
-3,3%
1,4 %
-14,8%
Quality
Infond
18,34
2,37%
34,4%
47,75%
1,35%
28,8 %
11,89 %
17,4 %
23,8 %
19,90 %
-13,8%
Technology
%
Infond
2,14%
5,6%
25,7%
-7,8%
/
/
/
/
/
/
/
2040
*CNČ – celkové náklady na činnosť podfondu (vyjadrené v percentách od priemernej čistej hodnoty majetku vypočítanej za posledný účtovný rok)
Poznámky
Celkové náklady na činnosť podfondu zaťažujú majetok podfondu a nezaťažujú priamo majiteľov podielových listov. Celkové náklady na činnosť
zahŕňajú všetky náklady spojené s činnosťou podfondu v uvedenom období, vymedzené v bode 6.2 tohto prospektu, okrem nákladov na výplaty tretím
osobám v súvislosti s nákupom alebo predajom majetku podfondov a mäkkých provízií z dodatku C tohto prospektu. Náklady na činnosť podfondu
môžu byť v budúcnosti vyššie alebo nižšie ako sú tu uvedené.
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Výpočet minulej výnosnosti investícií do podielov podfondov nezahŕňa vstupné a výstupné náklady investora a zároveň sa neberie do úvahy možný
vplyv daňových záväzkov, ktoré by mohli zaťažiť podielnika podfondu pri výplate podielu.
Chronologický prehľad všetkých doteraz vypočítaných celkových nákladov na činnosť je dostupný na internetovej stránke správcovskej spoločnosti
www.infond.si.

DODATOK H: POLITIKA PRÍJMOV (STRATÉGIA ODMEŇOVANIA) SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI
Správcovská spoločnosť prijala a vykonáva politiku príjmov, ktorá je v súlade s rozvážnou a účinnou správou rizík. Politika príjmov stanovuje pravidlá
odmeňovania predstavenstva, dozornej rady a iných zamestnancov so špeciálnym charakterom práce. Pravidlá stanovené v politike príjmov
nepodporujú preberanie rizík, sú v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a záujmami spoločnosti a úrovňou rizika podfondov. Správcovská
spoločnosť vykonáva politiku príjmov takým spôsobom, že sú fixné a variabilné príjmy vyvážené, a že stály príjem predstavuje dostatočne vysoký
podiel v celkovom príjme, že je možná úplná prispôsobivosť variabilného príjmu,
Správcovská spoločnosť zaviedla politiku odmeňovania tak, aby bola úmerná veľkosti správcovskej spoločnosti, jej vnútornej organizácii,
charakteristikám a činnosti správcovskej spoločnosti.
Informácie o podrobnostiach politiky príjmov a osobách zodpovedných za odmeňovanie majú investori k dispozícii na webovej stránke správcovskej
spoločnosti https://www.infond.si/o-druzbi.
Bezplatné vyhotovenie politiky príjmov sa investorovi môže poskytnúť vo vytlačenej forme na základe jeho písomnej požiadavky.
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Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Vita Kraigherja 5
SI-2000 Maribor
T +386 2 229 74 40
E info@infond.si
W www.infond.si

