
STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
IČ: 065 87 194 

se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, Česká republika, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22975, zastoupená statutárním 

ředitelem QI investiční společnost, a.s., 
(dále jen „Fond“) 

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

VEŘEJNOU VÝZVU K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ VYDÁVANÝCH FONDEM NA ÚČET PODFONDU 
 

NEW AGE FUND, podfond STARTEEPO Invest 

(dále jen „Podfond“) 
 

Základní informace o Fondu a Podfondu 

 
Fond vznikl dne 9. listopadu 2017 zápisem do obchodního rejstříku. Podfond byl zapsán na příslušný seznam vedený 
Českou národní bankou dne 24. listopadu 2017. 
Fond je nesamosprávným fondem kvalifikovaných investorů, do něhož mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve 
smyslu § 272 ZISIF. Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem a je oprávněn vytvářet podfondy. 
 
Obhospodařování a administrace 
Obhospodařovatelem a administrátorem Fondu je QI investiční společnost, a.s., IČ: 279 11 497, se sídlem Praha 1, Rybná 
682/14, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11985.  
Částečným obhospodařováním je pověřena společnost Conseq Investment Management, a.s., IČ 264 42 671, se sídlem 
Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
7153. 
 
Depozitář 
Československá obchodní banka, a.s., IČ: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46. 
 
Auditor  
KPMG Česká republika Audit s.r.o., IČ: 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185, č. osvědčení Komory auditorů České 
republiky 071. 
 
Podmínky úpisu investičních akcií Podfondu  

 
Podmínky pro vydání investičních akcií Podfondu jsou následující:  

 upsat investiční akcie Podfondu může pouze kvalifikovaný investor ve smyslu ust. § 272 ZISIF,  

 minimální částka, za kterou mohou být investiční akcie vydávány, činí 100.000 CZK pro první nákup, a to za 
předpokladu, že zájemce splňuje další ze zákonných požadavků stanovených pro kvalifikovaného investora, 

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

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

 
Lhůta k úpisu investičních akcií Podfondu  
 

Tímto se stanovuje lhůta k úpisu investičních akcií Podfondu, která počíná dne 15. prosince 2017 (Zahájení upisování) 
a bude ukončena dne 15. března 2018. Investiční akcie budou vydány za konkrétních podmínek uvedených v investiční 
smlouvě a v souladu se statutem Fondu. 
 
Cena investičních akcií 

Investiční akcie třídy A (ISIN CZ0008042959) budou vydány za částku 1 CZK (slovy: jedna koruna) za jednu investiční akcii. 
 

 
Kontaktní údaje  

Kontaktní osobou pro zájemce o úpis investičních akcií Podfondu je František Bostl, 
tel.: +420 604 215 002, email: info@starteepo.com 
 
V Praze dne 15. 12. 2017 
 

   

 STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
zastoupená statutárním ředitelem QI investiční společností, a.s. 

 

 


