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PROCESNÍ INFORMACE



Propisovací PDF 

Korespondenční adresa pokud se shoduje s trvalým bydlištěm není nutné vyplňovat

Peněžní účet majitelem je klient, pokud má dispoziční právo – Čestné prohlášení

Majetkový účet 1. klient již účet má (číslo m. účtu, kód banky, typ účtu),
2. klient si přeje založit nový majetkový účet – ČSOB, a.s. – vedený zdarma

Identifikační dotazník Všichni klienti 

Kontrolní dotazník Všichni klienti 

Investiční dotazník Investice ⟨1 000 000 Kč, 125 000 EUR⟩. Vyplňuje klient v případě, že investuje 
částku nižší než 125 000 EUR.

Ověření klienta str. 18, vyplnit a podepsat

Příloha č. 4 stačí vytisknout pouze pro daný fond

UPISOVACÍ DOKUMENTACE 
www.redsidefunds.com→ výběr fondu NGE; NRE → Informace pro klienty →
Dokumenty ke smlouvě → Rámcová smlouva – první úpis – FO/PO; Žádost o 
navýšení investice – FO/PO; Žádost o odkup (redemace) - FO/PO; Statut fondu

Rámcová smlouva 

http://www.redsidefunds.com/


Investovaná částka = částka, která bude investorovi reálně zainvestována

Vstupní poplatek = přirážka k investované částce, v % i v absolutní hodnotě

Celkem včetně poplatků = investovaná částka + vstupní poplatek

Žádost o navýšení investice
minimální výše následné investice = 250 000 Kč nebo 10 000 EUR
- akceptujeme scan – email: phradilova@redsidefunds.com; lmackova@redsidefunds.com

Žádost o odkoupení cenných papírů – redemace

Peněžní účet – účet, na který budou vyplaceny peněžní prostředky
Ověření klienta – ověření obchodníkem (str. 5) + úředně ověřený podpis – Czech Point či notář
Počet odkupovaných cenných papírů = přesný počet zainvestovaných CP, které klient prodává

- 2 pare doručit do Společnosti, po AML kontrole, stanovení NAV, výstupního poplatku a částky k výplatě, zasíláme zpět klientovi

2 pare doručit do Společnosti, po AML kontrole zasíláme zpět klientovi

I N F O R MAC E  O  I N V E S TI C I  



VSTUP DO FONDU 

HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE 
(NAV)

VYDÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ INVESTIČNÍ LIMITY

Minimální vstupní investice
1 000 000 Kč; 40 000 EUR 

Minimální následná investice
250 000 Kč; 10 000 EUR

Minimální hodnota odkupu 
(prodeje) 250 000 Kč; 10 000 EUR

Investice do jednotlivých podfondů 
je možné kombinovat.

Konfirmace o vypořádání obchodu

Přístup do Klientské sekce

Den vydání investičních akcií →
akcionář fondu

Stanovena k poslednímu dni 
kalendářního měsíce, vyhlášena do 
15. kalendářního dne následujícího 
měsíce

Fond vydává investiční akcie do 20 
pracovních dnů od vyhlášení 
hodnoty NAV

Rozhodný den = datum připsání 
peněžní částky na účet Podfondu



POPLATKY  

Vstupní poplatek max 3 %

Custody poplatek 0 % (neúčtuje se) 

Obhospodařovatelský
poplatek

1,6 % z NAV fondu (ročně)

Výstupní poplatek: 
(pro investice uskutečněné 
od 01.05.2020; pro investice 
uskutečněné do 30.04.2020 
max. 5 % po dobu 24 měsíců 
od data vypořádání)

0 % po 5 letech od investice
max. 1 % v 5. roce od investice
max. 2 % ve 4. roce
max. 3 % ve 3. roce
max. 5 % v prvních 2 letech

REDEMAČNÍ LHŮTY  

4 měsíce při maximální hodnotě odkupu
10 000 000 Kč (nebo ekvivalent v EUR)

6 měsíců při hodnotě odkupu vyšší než
10 000 000 Kč, ale maximálně 30 000 000 Kč 
(nebo ekvivalent v EUR)

12 měsíců při hodnotě odkupu vyšší než
30 000 000 Kč (nebo ekvivalent v EUR)
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SLEDUJTE NÁS

Webové stránky REDSIDE

@REDSIDE investiční 
společnost, a.s.

Sekce Novinky 
na webu REDSIDE 

@REDSIDE investiční 
společnost, a.s.
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REDSIDE investiční společnost, a. s.

Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha  1  

IČ: 242 44 601, DIČ: CZ24244601

E-mail: info@redsidefunds.com

Tel: +420 222 500 757

www.redsidefunds.com

IČ: 242 44 601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 18362.

Od dubna 2013 Česká národní banka udělila společnosti REDSIDE licenci č. 2013/5063/570 k provozování investiční společnosti, která vstoupila v 

platnost dne 29. dubna 2013
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