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Veřejná výzva k úpisu investičních akcií 
 

investičního fondu 

JTFG FUND I SICAV, a.s. 

IČO: 099 03 089 

se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26071, 

zastoupeného J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s., jako jejím individuálním statutárním orgánem – 
představenstvem  

(dále jen „Fond“) 

 

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

 

veřejnou výzvu k úpisu níže uvedených investičních akcií 

Označení druhu investičních akcií Popis druhu investičních akcií Měna  ISIN 

Investiční akcie CZK I Růstová  CZK CZ0008046000 

 

Fond vydává více druhů (tříd) investičních akcií se zvláštními právy. Investiční akcie, se kterými jsou 
spojena stejná práva, tvoří jeden druh (třídu). Fond vydává třídy investičních akcií uvedených 
v aktuálním statutu Fondu. 

 

Základní informace o Fondu  

Fond byl založen notářským zápisem dne 18. 12. 2020. Fond byl zapsán do příslušného seznamu 
investičních fondů vedeného Českou národní bankou dne 9. 2. 2021. Fond vznikl zápisem do 
obchodního rejstříku dne 9. 2. 2021. 

Fond je investičním fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu § 95 ZISIF založeným ve formě akciové 
společnosti s proměnným základním kapitálem. 

Fond je ve smyslu § 9 ZISIF nesamosprávným investičním fondem, který má individuální statutární 
orgán – představenstvo, jímž je právnická osoba (Fond) oprávněna se obhospodařovat.  

 

Obhospodařování a administrace Fondu 

Obhospodařovatelem a administrátorem Fondu je J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 
8, Sokolovská 700/113a, PSČ: 186 00, IČO: 476 72 684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5850. 

 

 



2/2 

Podmínky úpisu investičních akcií Fondu 

Investiční akcie Fondu může upsat pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 ZISIF. 

Podrobné podmínky úpisu, vydání a zpětného odkupu investičních akcií jsou uvedeny ve stanovách 
Fondu a ve statutu Fondu, které jsou uveřejněny na internetových stránkách administrátora Fondu. 

Předpokladem pro úpis a vydání investičních akcií je uzavření smlouvy mezi kvalifikovaným investorem 
a Fondem, na jejíž uzavření však není právní nárok. 

 

Upisovací období investičních akcií 

Tímto se stanovuje upisovací období Investičních akcií CZK I, které počíná dnem 19. dubna 2022. Fond 
bude vydávat Investiční akcie CZK I (ISIN: CZ0008046000) za částku ve výši 1 CZK (slovy: jedna koruna 
česká) za jednu investiční akcii do 16. května 2022. 

Upisovací období končí dnem 16. května 2022. Administrátor si vyhrazuje právo upisovací období 
ukončit dříve. 

 

Kontaktní údaje 

Administrátorem Fondu je: 

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 

Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, Česká republika 

Tel.: +420 800 149 172; Kontaktní e-mail: info@jtis.cz 

 

V Praze dne 14. dubna 2022 

JTFG FUND I SICAV, a.s. 
 
 
 
Ing. Roman Hajda, pověřený zmocněnec 
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 
člen představenstva JTFG FUND I SICAV, a.s. 
 

Podmínky úpisu 

Minimální investice vstupní u kvalifikovaných investorů dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 1. ZISIF 125 000 EUR 

u kvalifikovaných investorů dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. ZISIF Ekvivalent v EUR 
1 000 000 Kč 

u kvalifikovaných investorů dle § 272 odst. 1 písm. h) ZISIF Ekvivalent v EUR 

1 000 000 Kč 
u kvalifikovaných investorů dle § 272 odst. 1 písm. a) až g) ZISIF Ekvivalent v EUR 

1 000 000 Kč 

každá další bez omezení 

Výše vstupního poplatku 0 % 

tel:+420%20800%20149%20172
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