
  

 

Oznámení o změně názvu, zajištěné hodnoty a způsobu jejího stanovení  
 
Představenstvo Raiffeisen investiční společnosti a.s. (dále jen „Společnost“) oznamuje podílníkům 
investičního fondu Raiffeisen roční zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční 
společnost a.s. 
 
(dále jen „Fond“) 
 
že na základě změny statutu Fondu (dále jen „Statut“), která byla schválena rozhodnutím 
představenstva Společnosti ze dne 27 .6. 2022, budou s účinností ke dni 30. 9. 2022 provedeny ve 
vztahu k Fondu tyto změny:  
 
1. Změna názvu  
 
Mění se název Fondu z původního názvu Raiffeisen roční zajištěný fond, otevřený podílový fond, 
Raiffeisen investiční společnost a.s. na nový název Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený 
podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 

 
2. Změna zajištěné hodnoty a způsobu jejího stanovení 

 
Byl změněn mechanismus stanovování zajištěného období a zajištěné hodnoty tak, že Společnost 
stanovit délku zajištěného období i výši zajištěné hodnoty vždy ke konci stávajícího zajištěného období 
způsobem uvedeným ve Statutu. Původní znění Statutu neumožňovalo stanovení jiného než ročního 
zajištěného období.   
 
Stávající a nově stanovené zajištěné období a zajištěná hodnota. Bližší informace obsahuje Statut 
Fondu.  
 

Pořadí Zajištěné období Zajištěná hodnota 

1.  Od 1. října 2019 do 30. září 2020 101% 

2.  Od 30. září 2020 do 30. září 2021 100,1% 

3.  Od 30. září 2021 do 30. září 2022 100,4% 

4.  Od 30. září 2022 do 26. září 2023 105,3% 

 
 
Uplatnění práva na zpětný odkup podílových listů bez srážky 
 
Vzhledem k výše uvedenému vzniká vlastníkům podílových listů Fondu ve smyslu § 207 a § 211 zákona 
č. 240/2013 Sb. (ZISIF) právo na odkoupení podílových listů Fondu bez srážky. Lhůta pro uplatnění 
práva na odkoupení byla určena tak, aby činila alespoň 30 dní ode dne uveřejnění tohoto oznámení. 
Uplynutím této lhůty právo na odkoupení podílových listů Fondu z výše uvedeného důvodu zaniká.  
 
Podílníci Fondu mají v souvislosti se změnou uvedenou výše právo požádat o zpětný odkup podílových 
listů Fondu bez srážky. Toto právo je možno uplatnit od 1. 9. 2022. Lhůta pro uplatnění tohoto práva 
uplyne dne 30. 9. 2022.    
 
Aktualizovaný Statut a sdělení klíčových informací Fondu jsou k dispozici na www.rfis.cz.  
 
Zveřejněno dne 15. 8. 2022   
 
Raiffeisen investiční společnost a.s. 

http://www.rfis.cz/

