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1 Definice
1.1 Není-li dále uvedeno jinak, mají pojmy uvedené v tomto dokumentu s velkým počátečním

písmenem význam definovaný stanovami Společnosti.

1.2 Pro účely těchto Podmínek činnosti alternativního fondu eMan Innovations a.s. (dále jen
„Podmínky“) mají pojmy uvedené v těchto Podmínkách s velkým počátečním písmenem
následující význam:

„Akcie“ - zaknihovaný cenný papír představující majetkovou účast Akcionáře na majetku Fondu.
Pojem Akcie zahrnuje všechny třídy Akcií emitovaných Fondem.

„Akcionář“ – osoba, která je vlastníkem Akcií Fondu.

„AML/CFT“ – opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tj. „praní špinavých peněz“) a
financování terorismu. V České republice je hlavním zdrojem opatření zákon č. 253/2008 Sb., o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

„CDCP“ – Centrální depozitář cenných papírů, a. s.. V evidenci CDCP jsou vedeny zaknihované
Akcie.

„CZK“ – Česká koruna.

„ČNB“ - Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, PSČ: 115 03, Praha 1, Česká republika,
telefon: +420 800 160 170, emailová adresa: podatelna@cnb.cz, internetová adresa: www.cnb.cz.

„FAÚ“ – Finanční analytický úřad, se sídlem Washingtonova 1621/11, 110 00 Praha 1, internetová
adresa: www.financnianalytickyurad.cz/. Dohledový úřad v oblasti AML/CFT.

„Fond“ – svěřený vlastní kapitál – alternativní fond spravovaný Správcem, společností eMan
Innovations a.s.

„Investiční akcie“ – Akcie tříd Investiční akcie A a Investiční akcie B

„Investiční fondový kapitál“ – svěřený vlastní kapitál tvořený kapitálem Investičních akcií A a
Investičních akcií B.

„Investiční výbor“ – čtyřčlenný poradní orgán Správce pro oblast řízení investic Fondu.

„Investor“ – Akcionář vlastnící Investiční akcie A nebo Investiční akcie B.

„Kvalifikovaný investor“ – osoba splňující podmínky pro získání statutu kvalifikovaného investora
stanovené v § 272 odst. 1 písm. a) až h) bod 1. a i) bod 1 ZISIF.

„Majetkový účet“ – účet Akcionáře v centrální evidenci cenných papírů vedené CDCP, na kterém
jsou evidovány Akcie v jeho vlastnictví.

„Manažerské akcie“ – Akcie ve vlastnictví zakladatelů Fondu, jejichž prostřednictvím řídí činnost
Fondu.

„Podmínky“ – tento dokument Podmínky činnosti alternativního fondu eMan Innovations a.s.

„Poplatek“, „Poplatky“ – úplata účtovaná Investorům náležející Správci za výkon činnosti správy
Fondu.

„Rozhodný den“ – den řádného ocenění majetku Fondu a stanovení hodnoty Investičních akcií.
Poslední den každého kalendářního roku, tedy 31.12.

„Smlouva o úpisu a investici“ – smlouva uzavřená mezi Správcem a Investorem, prostřednictvím
které Investor upisuje Akcie a Správce se zavazuje provádět činnost správy majetku srovnatelné
s obhospodařováním.

„Společnost“, „Správce“ – společnost eMan Innovations a.s., IČ 142 60 719, se sídlem U
Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

„Stanovy“ – stanovy Společnosti v platném znění zveřejněné ve sbírce listin obchodního rejstříku.
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„Zakladatel“ – Akcionář vlastnící Manažerské akcie.

„ZISIF“ – zákon č. 240/2013, o investičních společnostech a investičních fondech

„ZOK“ – zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

2 Správce
2.1 Základní údaje:

a) Obchodní firma Správce: eMan Innovations a.s.
b) Název alternativního fondu: eMan Innovations, alternativní fond
c) IČ: 142 60 719
d) Sídlo: U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
e) LEI: 3157006IQVBX3HCDEC77
f) Správce je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze, oddíl B, vložka 27046.

2.2 Datum vzniku Společnosti je 16. 2. 2022. Společnost vznikla zápisem do obchodního
rejstříku.

2.3 Datum zápisu Společnosti do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou
s obhospodařováním vedeném Českou národní bankou podle § 596 písm. e) ZISIF je 19. 5.
2022. Česká národní banka nad činností Společnosti nevykonává dohled.

2.4 Společnost je založena na dobu neurčitou.

2.5 Společnost je alternativním fondem ve smyslu § 15 odst. 1 ZISIF, který shromažďuje peněžní
prostředky od více Kvalifikovaných investorů vydáváním Akcií, a provádí společné investování
shromážděných peněžních prostředků na základě určené investiční strategie ve prospěch
Investorů a dále spravuje tento majetek.

2.6 Internetové stránky společnosti jsou www.emaninnovations.com.

2.7 Investice do Fondu nejsou veřejně nabízeny.

2.8 Investice do Fondu jsou umožněny pouze Kvalifikovaným investorům.

2.9 Správce není oprávněn přesáhnout rozhodný limit.

2.10 Činnost Společnosti jakožto Správce:

a) obhospodařování majetku Fondu;

b) vedení účetnictví;

c) oceňování majetku a dluhů;

d) výpočet aktuální hodnoty Akcií Fondu;

e) rozdělování a vyplácení výnosů a případného likvidačního zůstatku;

f) uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů Akcionářům;

g) oznamování údajů a poskytování informací regulatorním úřadům, zejména ČNB a FAÚ;

h) vedení evidence Akcionářů;

i) nabízení investic do Fondu;

j) další činnosti přímo související s výše uvedenými činnostmi;

k) plnění povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti AML/CFT;

2.11 Obhospodařování Fondu je prováděno pouze Společností jakožto Správcem, a není, ani
z části, svěřeno jiné osobě.
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3 Zásady hospodaření Fondu
3.1 Zásady pro hospodaření s majetkem ve Fondu vyplývají z těchto Podmínek a ze Stanov.

Majetkem Fondu se rozumí aktiva Fondu.

3.2 Účetní období Fondu je kalendářní rok. Schválení účetní závěrky Fondu náleží do působnosti
valné hromady Fondu.

3.3 Majetek a dluhy Fondu se oceňují reálnou hodnotou dle pravidel IFRS. Reálnou hodnotu
majetku a dluhů Fondu (resp. jednotlivých majetkových hodnot) stanovuje:

a) Správce; anebo
b) nezávislý znalec

3.4 Reálná hodnota investičních aktiv v majetku Fondu, je stanovena vždy ke konci každého
účetního období (tj. poslední den daného kalendářního roku, tedy 31.12., dále též jako
„Rozhodný den“), přičemž takto určená hodnota se považuje za reálnou hodnotu pro období
3 měsíců následujících po posledním Rozhodném dni. Na základě ocenění k Rozhodnému
dni provede Správce stanovení aktuální hodnoty Investiční akcie, kterou zašle všem
Akcionářům Fondu dle pravidel pro informování Akcionářů Fondu.

3.5 V případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu majetkové hodnoty v majetku Fondu, či
v případě potřeby, provede Správce ocenění reflektující aktuální okolnosti ovlivňující cenu
majetku Fondu (dále jen „Mimořádné ocenění“). Na základě Mimořádného ocenění provede
Správce rovněž mimořádné stanovení aktuální hodnoty Investičních akcií, které spolu s datem
mimořádného ocenění bezodkladně zašle všem akcionářům Fondu dle pravidel pro
informování akcionářů Fondu.

3.6 Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu ČNB
vyhlášený ČNB a platný v den, ke kterému se přepočet provádí.

3.7 Práva Akcionáře podílet se na zisku a na likvidačním zůstatku, jakož i další majetková práva
spojená s Akciemi Fondu, se vztahují vždy jen k majetku a dluhům připadajícím na daný druh
Akcií, tj. ve vztahu k Investičním akciím k majetku a dluhům z investiční činnosti Fondu a ve
vztahu k Manažerským akciím k majetku a dluhům z ostatní činnosti Fondu.

3.8 Pravidla pro výplatu z vlastních zdrojů:

a) Hospodářský výsledek Fondu z jeho investiční činnosti vzniká jako rozdíl mezi výnosy z
investiční činnosti vykonávané Fondem a náklady na zajištění investiční činnosti Fondu.

b) Výnosy z majetku z investiční činnosti Fondu se použijí ke krytí nákladů, nestanoví-li
obecně závazné právní předpisy, Stanovy nebo tyto Podmínky jinak. Pokud hospodaření
Fondu za účetní období skončí ziskem z investiční činnosti (přebytek výnosů nad náklady
Fondu z investiční činnosti), nemusí být zisk použit k rozdělení, ale může se použít k
reinvesticím směřujícím ke zvýšení majetku z investiční činnosti Fondu a ke zvýšení
hodnoty jednotlivých Investičních akcií. Pokud hospodaření Fondu za účetní období
skončí ztrátou z investiční činnosti (převýšení nákladů nad výnosy z investiční činnosti),
bude vzniklá ztráta hrazena ze zdrojů Fondu z investiční činnosti. Ke krytí ztráty se
přednostně použije nerozdělený zisk z investiční činnosti z minulých let.

c) V souladu s ustanovením předchozího odstavce může valná hromada Fondu rozhodnout
o tom, že zisk bude rozdělen Investorům, a to na základě návrhu Správce a po
předchozím vyjádření Investičního výboru. Podílem na zisku Investorů je dividenda určená
poměrem Investorova podílu na Investičnímu fondovému kapitálu Fondu připadajícím na
jednotlivé třídy akcií podle těchto Podmínek k rozhodnému dni pro uplatnění práva na
dividendu určenému k takovému účelu Stanovami. Dividendu akcionářům vlastnícím
Investiční akcie lze vyplatit výlučně na vrub Investičního fondového kapitálu.
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d) Valná hromada Fondu může stanovit svým rozhodnutím kritéria pro vznik nároku členů
kontrolního a statutárního orgánu na výplatu tantiém.

e) Valná hromada Fondu může stanovit svým rozhodnutím kritéria pro vznik nároku členů
Investičního výboru na výplatu odměny.

4 Investiční cíle Fondu
4.1 Investičním cílem Fondu je zhodnocování finančních prostředků vložených Akcionáři Fondu, a

to na základě investic do aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem a odpovídajícím
rizikem bez sektorového a geografického omezení, jako jsou: účasti a podíly v kapitálových
obchodních společnostech, účastnické cenné papíry jako akcie a kmenové listy, a nástroje
peněžního trhu, s tím, že výnosy investic Fondu budou převážně opatřovány prodejem účastí
ve společnostech a účastnických cenných papírů. Převážná část zisků plynoucích z portfolia
Fondu bude v souladu s investičním cílem dle předchozí věty dále reinvestována.

4.2 Investice je vhodná pro investory, kteří upřednostňují takovou míru rizika, aby dosáhli ve
střednědobém a dlouhodobém horizontu zhodnocení investovaných prostředků převyšující
zhodnocení standardních nástrojů peněžního trhu.

4.3 Fond může vyplácet dividendu, určí-li tak valná hromada.

4.4 O změnách těchto Podmínek rozhoduje Správce. Změna vůči Akcionářům nabývá účinnosti
posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byly vydány nové nebo upravené
Podmínky.

5 Investiční strategie Fondu
5.1 Majetek Fondu lze za účelem dosažení investičních cílů investovat do následujících

majetkových hodnot:

a) Účasti a podíly v kapitálových společnostech;
b) Účastnických a investičních cenných papírů:

● tuzemských akcií, tj akcií vydaných emitentem se sídlem na území České republiky;

● zahraničních akcií, tj, akcií vydaných emitentem se sídlem mimo území České
republiky;

● kmenových listů představujících obchodní podíl ve společnostech s ručením
omezeným;

● warrantů, opcí či jiných nástrojů opravňujících nabytí podílů na kapitálových
společnostech.

c) Poskytování podnikatelských úvěrů vybraným subjektům;

d) Cenných papírů kolektivního investování, investičních fondů, fondových struktur a dalších
nástrojů kolektivního investování;

e) Dluhopisů;

f) Nástrojů peněžního trhu, jako jsou bankovní účty, spořící účty, terminované vklady,
směnky;

g) Jiných doplňkových aktiv jako jsou movité věci, ochranné známky, patenty a autorská
práva, pohledávky, ocenitelná práva a práva spojená s aktivy v tomto článku.

5.2 Akcie, obchodní podíly, resp. jiné formy účasti na obchodních společnostech nejsou předem
sektorově vymezeny, primárně se však fond zaměřuje na technologické společnosti
s globálním potenciálem, a to z oblasti fintech, digitalizace služeb, průmyslu, dopravy apod.
Cílem Fondu je investovat do kvalitních společností a projektů s dlouhodobým potenciálem
růstu a přidanou hodnotou. Investice jsou vybírány s vizí možné budoucí vzájemné synergie,
příp. synergie s projekty Zakladatelů.
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5.3 Správce bude při výběru investic provádět fundamentální analýzu jak na úrovni globálního
ekonomického a sektorového vývoje, tak na úrovni konkrétních investic. Investiční výbor si
v rámci posuzování konkrétních investičních příležitostí nechává zpracovat týmem
kvalifikovaných odborníků z oblasti práva a ekonomie důkladnou fundamentální analýzu dané
investiční příležitosti.

5.4 Společnosti, do kterých Správce investuje a ve kterých bude mít Fond účast, budou na
základě smlouvy se Správcem povinny reportovat Správci své hospodářské výsledky na
pravidelné bázi, a konzultovat se Správcem, jakožto s podílníkem projektu, svůj budoucí vývoj
a další směřování. Správce bude vyvíjet snahu, aby byl v zainvestovaných subjektech
jmenován členem statutárního nebo kontrolního orgánu.

5.5 Před poskytnutím podnikatelských úvěrů dle čl. 5.1 písm. c) probíhá důkladná analýza
úvěrovaného subjektu, jeho podnikatelského záměru a posouzení ze strany Investičního
výboru. Podnikatelské úvěry musí být poskytnuty za standardních tržních podmínek (úroková
sazba, splatnost) platných v době poskytnutí úvěru. Pravidlo dle předchozí věty se neuplatní
v případě, kdy při poskytování podnikatelského úvěru Fond zároveň vstupuje do úvěrovaného
subjektu prostřednictvím majetkové účasti nebo obchodního podílu ve smyslu čl. 5.1 písm. a)
a stává se společníkem či akcionářem úvěrovaného subjektu (v takovém případě může být
výnos z úroků poskytnutého úvěru zohledněn v ceně nákupu majetkové účasti).

5.6 Při investování bude Fond zohledňovat zejména ekonomickou výhodnost, při současném
respektování pravidel obezřetnosti a pravidel pro omezování rizik.

5.7 Pro jednotlivé majetkové hodnoty dle čl. 5.1 písm. a) až g) nejsou stanoveny investiční limity
pro jejich procentuální zastoupení v majetku Fondu. Každá z jednotlivých tříd majetkových
hodnot tak může tvořit až 100 % hodnoty majetku Fondu.

5.8 Investice Fondu nejsou geograficky koncentrovány, Fond se však při investování zaměřuje na
Českou republiku, členské státy EU a USA.

5.9 Investice do Fondu je vhodná pro Kvalifikované investory se zkušenostmi v oblasti
investování do účastí se střednědobým a dlouhodobým časovým horizontem investic. Investor
by měl být schopen akceptovat i delší období negativního vývoje hodnoty majetku Fondu a
vysokou rizikovost aktiv. Fond je proto vhodný pro Investory, kteří si mohou dovolit investovat
kapitál na 7 a více let, neboť investiční aktiva mají nízkou likviditu a investice Fondu vyžadují
držení v řádu let. Investice do Fondu by neměla představovat více než 5 % z celkového
majetku Investora.

5.10 Návratnost investice do Fondu ani výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny.

6 Rizikový profil
6.1 Správce upozorňuje Investory, že hodnota investice do Fondu může klesat i stoupat a

návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost Fondu v předchozích
obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do Fondu je určena
k dosažení výnosu při jejím dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé
spekulaci.

6.2 Fond může využít aktuální situace na trhu ke zvýšení expozice v rámci určité třídy aktiv, což
může znamenat vyšší riziko z důvodu nedostatečné diverzifikace portfolia.

6.3 Relevantními riziky spojenými s investiční strategií Fondu, která mohou ovlivnit hodnotu
investice do Fondu, jsou zejména následující:

a) Tržní riziko vyplývající z vlivu změn vývoje trhu na ceny a hodnoty aktiv v majetku Fondu.

b) Měnové riziko spočívající v tom, že hodnota investice může být ovlivněna změnou
devizového kurzu. Aktiva v majetku Fondu mohou být vyjádřena v jiných měnách než v
měně CZK. Změny směnného kurzu CZK a jiné měny, ve které jsou vyjádřeny investice
Fondu, mohou vést k poklesu nebo ke zvýšení hodnoty investičního aktiva vyjádřeného v
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této měně. Nepříznivé měnové výkyvy mohou vést ke ztrátě.

c) Úrokové riziko je vymezeno jako riziko ztráty z titulu nepříznivého dopadu změny
úrokových sazeb.

d) Úvěrové riziko, tj. riziko spojené s případným nedodržením závazků protistrany Fondu.
Emitent investičního nástroje v majetku Fondu či protistrana smluvního vztahu (při
realizaci konkrétní investice) nedodrží svůj závazek, případně dlužník pohledávky tuto
pohledávku včas a v plné výši nesplatí.

e) Riziko nedostatečné likvidity aktiv spočívajícího v tom, že není zaručeno včasné a
přiměřené zpeněžení dostatečného množství aktiv určených k prodeji.

f) Riziko spojené s možností selhání společnosti, ve které má Fond účast, spočívající v tom,
že taková společnost může být dotčena podnikatelským rizikem. V důsledku tohoto rizika
může dojít k poklesu tržní ceny podílu v příslušné společnosti či jeho úplnému
znehodnocení (například v případě úpadku), resp. nemožnosti prodeje účasti v takové
společnosti

g) Riziko vyplývající z veřejnoprávní regulace související s pořízením, vlastnictvím a
pronájmem majetkových hodnot ve vlastnictví Fondu, zejména zavedení či zvýšení daní,
srážek, poplatků či omezení ze strany příslušných orgánů státu.

h) Riziko vypořádání spočívající v tom, že transakce s majetkem Fondu může být zmařena v
důsledku neschopnosti protistrany obchodu dostát svým závazkům a dodat majetek nebo
zaplatit ve sjednaném termínu.

i) Riziko ztráty svěřeného majetku spočívající v tom, že případně může být část majetku
Fondu v úschově a existuje tedy riziko ztráty majetku Fondu svěřeného do úschovy nebo
jiného opatrování, která může být zapříčiněna insolventností, nedbalostí nebo úmyslným
jednáním osoby, která má majetek Fondu v úschově nebo jiném opatrování.

j) Riziko právních vad spočívající v tom, že hodnota majetku Fondu se může snížit v
důsledku právních vad aktiv nabytých do majetku Fondu, tedy například v důsledku
existence zástavního práva třetí osoby, věcného břemene, předkupního práva apod.

6.4 Ostatní relevantní rizika, která mohou ovlivnit hodnotu investice do Fondu:

a) Riziko nestálé aktuální hodnoty Investičních akcií vydaných Fondem v důsledku změn
skladby či hodnoty majetku Fondu.

b) Operační riziko, jehož důsledkem může být ztráta vlivem nedostatků či selhání vnitřních
procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí a rizika ztráty majetku
svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména
insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo
jiném opatrování majetek Fondu.

c) Riziko, že ze zákonem stanovených důvodů může být Fond zrušen.

d) Riziko týkající se udržitelnosti spočívající v události nebo situaci v environmentální nebo
sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít
skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice. Tato rizika jsou
Správcem zohledňována v procesu investičního rozhodování.

6.5 Důsledkem výskytu některého z případů představujících rizika uvedená v předchozích
článcích Podmínek může být zpoždění, snížení nebo úplné vyloučení předpokládaných
výnosů. Takový stav může být překážkou pokrytí vlastní investice Fondu, popřípadě též
překážkou úhrady závazků vůči třetím osobám. V případě krajně nepříznivého vývoje nebude
vlastní investice Fondu vrácena ani v původní výši nebo dojde k úplné ztrátě vlastních
investovaných prostředků.

7 Způsob investování Fondu
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7.1 O jednotlivých investicích a divesticích rozhoduje Správce, přičemž je povinen vyžádat si
předchozí písemné stanovisko Investičního výboru Fondu. Bez předchozího vyjádření
investičního výboru Fondu není Správce oprávněn investiční příležitost anebo divestici
realizovat.

7.2 Investiční výbor Fondu má 4 (čtyři) členy a je poradním orgánem Správce. Předsedou
Investičního výboru je vždy Nevýkonný člen správní rady Fondu, který má dozorující funkci.
Zbývající 3 (tři) členy Investičního výboru jmenuje a odvolává Výkonný člen správní rady
Fondu, a to na společný návrh všech Akcionářů vlastnících Manažerské akcie Fondu. Jednání
Investičního výboru řídí jeho předseda. Investiční výbor rozhoduje o svém stanovisku prostou
většinou všech členů, hlasování per rollam i ve formě e-mailové zprávy, popř. formou
telekonference je možné. Lhůta pro vyjádření stanoviska člena Investičního výboru k
navržené transakci, nesmí být kratší než 5 dnů ode dne odeslání výzvy k vyjádření. Investiční
výbor hlasuje o stanoviscích k návrhům předkládaným Správcem a jednotlivými členy
investičního výboru. Stanovisko je buď:

a) ano, podporujeme navrhovanou investici, nebo

b) ano, podporujeme navrhovanou investici za následujících podmínek, nebo

c) ne, nepodporujeme navrhovanou investici.

V případě, že člen Investičního výboru nezašle své stanovisko ve vymezené lhůtě, platí, že je jeho
stanovisko k realizaci navržené transakci negativní. Informace o složení Investičního výboru a
jeho změnách poskytne Správce na žádost Investora bez zbytečného odkladu.

7.3 Správce není stanoviskem Investičního výboru vázán a je oprávněn rozhodnout o jednotlivé
investici i při negativním stanovisku Investičního výboru, pokud tím není porušen jakýkoli
obecně závazný právní předpis, tyto Podmínky nebo porušena povinnost odborné péče
Správce. Rozhodne-li Správce o realizaci investičního záměru i při negativním stanovisku
Investičního výboru nebo o zamítnutí investičního záměru i při pozitivním stanovisku
Investičního výboru, je povinen sdělit členům investičního výboru své písemné stanovisko k
projednávanému investičnímu záměru. Pokud bude záměr v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a těmito podmínkami, Správce zajistí realizaci daného investičního záměru.

7.4 V odůvodněných případech může schvalovat zamýšlenou transakci Fondu valná hromada
Fondu. Souhlas valné hromady Fondu se zamýšlenou transakcí musí být udělen všemi
Akcionáři vlastnícími Manažerské akcie Fondu.3

8 Cenné papíry vydávané Fondem a jejich úpis
8.1 Fond vydává Akcie v podobě zaknihovaného cenného papíru na jméno.

8.2 Akcie Fondu nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

8.3 Měna Akcií je CZK.

8.4 Správce zabezpečuje vedení evidence zaknihovaných akcií Akcionářů.

8.5 Akcie jsou převoditelné smlouvou, v níž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele, a
registrací převodu provedenou v centrální evidenci cenných papírů vedené CDCP.

8.6 Převoditelnost Akcií Fondu je upravena ve Stanovách.

8.7 Výše minimální vstupní investice jednoho Akcionáře do Akcií Fondu je stanovena na
3.500.000,- CZK (tři miliony pět set tisíc korun českých).

8.8 Zvýšení nebo snížení základního kapitálu se řídí Stanovami a ZOK.

Třídy Akcií
8.9 Fond vydává Akcie následujících tříd:
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a) Manažerské akcie (dále jen „Manažerské akcie“), které mají podobu zaknihovaného
cenného papíru na jméno. Manažerské akcie vlastní zakladatelé Fondu, a jejich
prostřednictvím řídí činnost Fondu. S Manažerskými akciemi není spojena poplatková
povinnost za správu majetku v rámci Fondu.

b) Investiční akcie A (dále jen „Investiční akcie A“), které mají podobu zaknihovaného
cenného papíru na jméno. Investiční akcie A jsou investiční akcie pro zakladatele fondu, a
jejich prostřednictvím zakladatelé Fondu do Fondu vkládají investiční kapitál.
S Investičními akciemi A není spojena poplatková povinnost za správu majetku v rámci
Fondu.

c) Investiční akcie B (dále jen „Investiční akcie B“), které mají podobu zaknihovaného
cenného papíru na jméno. Investiční akcie B jsou investičními akciemi pro externí
Investory mimo zakladatele Fondu. S Investičními akciemi B je spojena poplatková
povinnost za správu majetku v rámci Fondu

8.10 Akcionáři vlastnící Manažerské akcie mají zejména:

a) právo na podíl na zisku Fondu (dividenda) dle Stanov, schváleného valnou hromadou
Fondu k rozdělení;

b) právo na přednostní upsání nových Akcií Fondu při zvýšení základního kapitálu Fondu;

c) právo účastnit se valné hromady Fondu, hlasovat na ní, pokud Stanovy nebo zákon
nestanoví jinak, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se Fondu a právo
uplatňovat na valné hromadě Fondu návrhy a protinávrhy;

d) pokud se jedná o kvalifikovaného akcionáře podle § 365 ZOK, právo požádat statutární
orgán Fondu o svolání mimořádné valné hromady Fondu k projednání navržených
záležitostí;

e) právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení Fondu s likvidací;

f) právo na bezplatné poskytnutí aktuálního znění těchto Podmínek.

8.11 Akcionáři vlastnící Investiční akcie mají zejména

a) právo být informováni o aktuální hodnotě Investiční akcie;

b) právo na podíl na zisku Fondu (dividenda) dle Stanov, schváleného valnou hromadou
Fondu k rozdělení;

c) právo účastnit se valné hromady Fondu;

d) právo za podmínek stanovených zákonem a Stanovami na valné hromadě hlasovat;

e) právo požadovat a dostat na valné hromadě Fondu vysvětlení záležitostí týkajících se
Fondu;

f) právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení Fondu s likvidací;

g) právo na bezplatné poskytnutí aktuálního znění těchto Podmínek.

8.12 Akcie jsou evidovány na Majetkových účtech v CDCP. Seznam Akcionářů je u zaknihovaných
Akcií nahrazen výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů v CDCP.

8.13 Hodnota Akcií je vyjádřena v korunách českých (CZK). Investice do Fondu, nákupy Akcií a
případné výplaty podílu na zisku jsou realizovány zejména v korunách českých (CZK).

8.14 Na každou třídu Akcií připadá určitá část Investičního fondového kapitálu, jak vyplývá ze
Stanov a těchto Podmínek níže. Veškeré emitované Akcie určité třídy Akcií představují stejný
podíl na příslušné části fondového kapitálu připadajícího na danou třídu Akcií.

8.15 Práva spojená s Akciemi lze plně vykonávat ode dne, kdy byly tyto Akcie vydány, do dne, kdy
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byly tyto Akcie zrušeny. Za datum vydání se u Akcií považuje datum jejich připsání na
Majetkový účet Investora.

Převod Akcií
8.16 K převodu Akcií je nutný předchozí písemný souhlas správní rady Fondu.

8.17 Akcie jsou převoditelné smlouvou a zápisem do příslušné evidence v CDCP.

8.18 Převod Akcií je vůči Fondu účinný, bude-li prokázána změna osoby vlastníka Akcie výpisem z
účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise Akcií podle zákona o
podnikání na kapitálovém trhu.

8.19 Správní rada Fondu je povinna odmítnout vydat souhlas k převodu Akcií, je-li vyžadován,
pokud:

a) nabyvatel nesplňuje podmínky kladené na osobu Investora dle Stanov a Podmínek.

b) převodce by po převodu přestal splňovat podmínky kladené na osobu Investora dle
Stanov a Podmínek;

c) nabyvatel anebo převodce neposkytli součinnost potřebnou ke splnění povinností
vyplývajících z právních předpisů upravujících opatření proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti, daňových právních předpisů anebo jiných všeobecně závazných právních
předpisů.

8.20 Smrtí nebo zánikem Investora přechází jeho Investiční akcie na dědice nebo právního
nástupce.

8.21 V případě přechodu vlastnického práva k Investičním akciím je jejich nabyvatel povinen bez
zbytečného odkladu informovat Správce o předmětné změně vlastníka.

Nabývání Investičních akcií
8.22 Podmínkou vydání Investičních akcií je uzavření Smlouvy o úpisu akcií a investici. Investiční

akcie může smluvně nabývat osoba za podmínek specifikovaných v těchto Podmínkách.
Investiční akcie může nabýt výhradně Kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 ZISIF.

8.23 Investiční akcie může smluvně nabývat pouze osoba, investuje-li nejméně částku 3.500.000,-
CZK (tři miliony pět set tisíc korun českých) nebo její ekvivalent v jiné měně v případě, že
splňuje podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. a) až h) bod 1 a i) bod 1 ZISIF.

8.24 Pro udržení stability a důvěryhodnosti Fondu je výkonný člen správní rady Fondu oprávněn
rozhodnout o tom, se kterými zájemci uzavře Smlouvu o úpisu akcií a investici, a se kterými
nikoliv. Na uzavření Smlouvy úpisu akcií a investici není právní nárok.

8.25 Fond emituje Investiční akcie za aktuální hodnotu Investiční akcie vyhlášenou vždy pro dané
upisovací období. Za peněžní částku došlou na účet Fondu (sníženou o případné poplatky)
účtovanou dle Smlouvy o úpisu akcií a investici a těchto Podmínek je emitován nejbližší nižší
celý počet Akcií Fondu vypočtený jako celočíselná část podílu došlé částky a aktuální hodnoty
Investiční akcie pro dané upisovací období.

8.26 Řádné upisovací období probíhá ve lhůtě 3 měsíců od Rozhodného dne.

8.27 Správce je oprávněn svým rozhodnutím stanovit v průběhu kalendářního roku mimořádné
upisovací období, založené na Mimořádném ocenění ve smyslu čl. 3.5 těchto Podmínek.

9 Informace o poplatcích a nákladech
9.1 Za výkon činnosti správy majetku Fondu náleží Správci úplata účtovaná Investorům (dále jen

„Poplatky“).

9.2 Poplatková povinnost stanovená v tomto článku Podmínek dopadá pouze na Investory
vlastnící akcie třídy Investiční akcie B. Akcionáři vlastnící Manažerské akcie a Investiční akcie
A nemají stanovenu poplatkovou povinnost.
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9.3 Poplatky Fondu jsou strukturovány následovně:

a) Jednorázové poplatky

Jednorázové poplatky účtované Investorům před nebo po uskutečnění investice a
úpisu Investičních akcií B.

Vstupní poplatek 3 % z objemu investice dle Smlouvy o úpisu akcií a
investici (Souhrnný emisní kurz všech Investičních
akcií B upisovaných daným Investorem), přičemž
minimální výše vstupního poplatku činí 105.000,-
Kč. Tato částka může být správcem fondu
individuálně změněna.

Výstupní poplatek ● 35 % z hodnoty držených Investičních akcií B v
případě, že Investor požádá o výstup z Fondu ve
lhůtě před uplynutím 3 let od úpisu předmětných
Investičních akcií B;

● 25 % z hodnoty držených Investičních akcií B v
případě, že Investor požádá o výstup z Fondu ve
lhůtě po uplynutí 3 let od úpisu předmětných
Akcií a před uplynutím 5 let od úpisu
předmětných Akcií;

● 15 % z hodnoty držených Investičních akcií B v
případě, že Investor požádá o výstup z Fondu ve
lhůtě po uplynutí 5 let od úpisu předmětných
Akcií a před uplynutím 7 let od úpisu
předmětných Akcií;

b) Průběžné poplatky

Průběžné poplatky účtované Investorům během investice při držení Investičních akcií
B.

Poplatek za správu 2,90 % p.a. z hodnoty držených Investičních akcií B
oceněných k Rozhodnému dni. Poplatek za správu
je účtován ročně.

Výkonnostní poplatek 35 % z dosaženého kladného zhodnocení Akcií.
Výnos představuje rozdíl mezi hodnotou Investiční
akcie B oceněnou k Rozhodnému dni, a jejím
emisním kurzem, za který byla daným Investorem
upsána. Odměna z kladných výnosů je účtována při
výstupu Investora z Fondu.

9.4 Poplatky jsou Investorům účtovány jakožto samostatná pohledávka Správce za Investorem.
Poplatky jsou Správcem strhávány z hodnoty majetku Fondu. Poplatky jsou účtovány
Investorům prostřednictvím faktury, kterou Správce vystaví bez zbytečného odkladu po
Rozhodném dni na jméno Investorů, kterým v daném zúčtovacím období vznikla poplatková
povinnost. Pokud Investor vystoupí z Fondu před koncem zúčtovacího období jednotlivých
Poplatků, budou mu naúčtovány Poplatky v poměrné výši dosud nezaúčtovaných Poplatků za
nedokončené zúčtovací období.
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9.5 Veškeré Poplatky náleží do výlučného majetku Správce, jsou výnosem Správce, a nejsou
předmětem pro výpočet rozdělení zisku připadající na Investiční akcie.

9.6 Dalšími náklady, které vznikají nebo mohou vznikat v souvislosti s obhospodařováním Fondu
a prováděním správy, hrazené z majetku Fondu souvisejícího s jeho investiční činností, jsou
zejména:

a) náklady vznikající v souvislosti s pořízením, správou a zpeněžením majetkových hodnot,
do kterých Fond dle těchto Podmínek investuje (zejména náklady na analýzy, studie, due
diligence, audit, znalecký posudek, provize, poplatky, atp.),

b) náklady spojené s investiční činností Fondu,

c) odměny zaměstnanců a členů orgánů Fondu,

d) poplatky za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky,

e) úplata za úschovu cenných papírů anebo zaknihovaných cenných papírů v majetku Fondu
nebo emitovaných k Fondu,

f) náklady na pojištění majetku Fondu,

g) náklady na nástroje ke snížení rizik, zajištění hodnoty majetku Fondu,

h) náklady na zrušení Fondu,

i) náklady spojené s přeměnou Fondu,

j) náklady na audit Fondu a znalecké posudky,

k) náklady na právní služby,

l) náklady na marketing a reklamu Fondu,

m) náklady na vedení evidence zaknihovaných cenných papírů,

n) notářské, soudní a správní poplatky a daně,

o) náklady na úřední překlady do cizích jazyků.

10 Poskytování informací o hospodaření Fondu
10.1 Správce je povinen nejpozději do konce 1 měsíce po skončení kalendářního roku předkládat

ČNB Hlášení podlimitního správce alternativního fondu a Hlášení o alternativním fondu
podlimitního správce dle vyhlášky 267/2020 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a
administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance.

10.2 Správce a Investor spolu vzájemně komunikují osobně, písemně, zejména v elektronické
podobě prostřednictvím emailových zpráv nebo telefonicky.

10.3 Informování Investorů:

Druh poskytované
informace

Frekvence a/nebo lhůta
pro poskytnutí
informace

Způsob poskytnutí informace

Aktuální znění Podmínek Na žádost Elektronicky emailem,
prostřednictvím internetových
stránek

Údaj o aktuální hodnotě
Investičních akcií

Ročně, do 2 měsíců od
Rozhodného dne za
uplynulý kalendářní rok

Elektronicky emailem,
prostřednictvím internetových
stránek
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Údaj o struktuře majetku
Fondu

Ročně, do 2 měsíců od
Rozhodného dne za
uplynulý kalendářní rok

Elektronicky emailem,
prostřednictvím internetových
stránek

V Praze dne 19.8. 2022

eMan Innovations a.s.
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