Přehled fondů s možným poplatkem za prodej (zpětný odkup)
U některých fondů může být aplikován poplatek za prodej (zprostředkování zpětného odkupu), který se
vypočítává ze skutečně realizovaného objemu obchodu a činí:
Název fondu

Výše
poplatku

J&T Advanced Equity

3%

J&T Alterna�ve
Investments

3%

J&T Credit
Opportuni�es

3%

J&T FVE

2%

J&T High Yield II

3%

J&T Ostravice

15%

ze zhodnocení podílového listu

J&T Perspek�va

2%

z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu

Generali Investments
CEE

5 EUR

bankovní poplatky při odkupu EUR produktů nabízených Generali
Investments CEE

Accolade Industrial
Fund

Český Fond Půdy

Fond Českého Bydlení
SICAV, a.s. - Růstová
inves�ční akcie

Poznámka

z aktuální hodnoty podílového listu ke dni ke dni doručení žádos�
o odkup inves�ční společnos�

až 5 %

Pokud je Výkup vyšší než 10 % NAV Dílčího fondu, bude Poplatek za
výkup až 1 % NAV pokud Investor podá žádost o Výkup k zařazení
do pořadí Výkupu do Dne obchodování následujícího po 5. výročí
od data příslušné inves�ce. Tento poplatek může být odpuštěn dle
úvahy Představenstva. Před uplynu�m pě�letého období a po
schválení Představenstva může poplatek činit až 5 % NAV.

až 20%

jsou-li akcie odkoupeny do 5 let od data učinění inves�ce

až 10 %

Na odkupy inves�čních akcií se aplikuje výstupní poplatek 10 %
z objemu odkupovaných inves�čních akcií, pokud jde o odkup více
než 10 % objemu inves�čních akcií konkrétního investora, při
podání při žádos� o odkup ve lhůtě do 36 měsíců od vzniku Fondu,
5 % z objemu odkupovaných inves�čních akcií, pokud jde o odkup
méně než 10 % objemu inves�čních akcií konkrétního investora, při
podání při žádos� o odkup ve lhůtě do 36 měsíců od vzniku Fondu,
0 % z objemu odkupovaných inves�čních akcií při podání žádos� o
odkup po uplynu� lhůty 36 měsíců od vzniku Fondu.

METATRON Global
Macro Fund

2%

METATRON Long
Short Equity Fund

2%

do 1 roku od nákupu
do 1 roku od nákupu
do 1 roku od nákupu v případě

METATRON Long Term Equity Fund

1%

Class A EUR Capitalisa�on Par�cipa�ng Shares a
Class B EUR Distribu�on Par�cipa�ng Shares

Redside IS - NOVA
Green Energy

Redside IS - NOVA
Real Estate

až 5 %

až 5 %

max. 5 % (2 roky od vstupu), po uplynu� dvouleté lhůty se výstupní
poplatek neaplikuje.
viz odstavec 12.4 Statutu, lhůty odkupu dle objemu odkupu viz
11.15 Statutu
max. 5 % (2 roky od vstupu), po uplynu� dvouleté lhůty se výstupní
poplatek neaplikuje.
viz odstavec 10.6 Statutu vč. lhůt pro odkupování inves�čních akcií

J&T Investments

až 15%

v závislos� na vámi zvolené lhůtě může J&T INVESTIČNÍ
SPOLEČNOST, a.s. pro vypořádání odkupu uplatnit výstupní srážku
ve výši 15 % (pro lhůty do 4 měsíců), 2 % (pro lhůtu do 12 měsíců)
resp. 0 % (pro lhůtu do 24 měsíců), z hodnoty odkupovaných
inves�čních akcií (viz předchozí oddíl tohoto dokumentu).

J&T Ventures II

až 40%

V důsledku odkoupení inves�ce před uplynu�m doporučené doby
držení může Společnost uplatnit výstupní srážku 40 % z hodnoty
odkupovaných cenných papírů.
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