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Právní upozornění 

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a 

investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jeho akcionářem se může stát výhradně 

kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až  

125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora DELTA investiční společnost, a.s.. 

Investiční společnost jakožto obhospodařovatel a administrátor fondu upozorňuje, že návratnost ani 

výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota investice do fondu (podfondu) může klesat i stoupat a 

návratnost původně investované částky není zaručena. Upozorňujeme, že předchozí výkonnost fondu 

(podfondu) ani odhadovaná výkonost v budoucnosti nezaručuje srovnatelnou či vyšší výkonnost v 

budoucím období. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu 

(podfondu) a sdělením klíčových informací (KID). Pro získání těchto dokumentů kontaktujte DELTA 

Investiční společnost, a.s. na info@deltais.cz. 

Investice do fondu (podfondu) je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém 

držení, a není proto vhodná ke krátkodobé investici. Investiční cíle se odráží v doporučeném 

investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu (podfondu). Investice do 

fondu(podfondu) podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu (podfondu), která mohou 

ovlivnit výkonnost fondu i podfondu a tím hodnotu investice. 

Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k 

investování, investičním doporučením, investiční radou ani analýzou investičních příležitostí. Text 

tohoto dokumentu nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného 

návrhu. Text tohoto dokumentu není veřejným příslibem, použití ustanovení § 2884 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby se vylučuje.    

Tento dokument a jeho obsah jsou důvěrné a nesmí být reprodukovány, distribuovány nebo 

postupovány přímo či nepřímo žádné jiné straně v celku ani po částech bez předchozího písemného 

souhlasu statutárního orgánu fondu. 
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