
  

 

 
Oznámení o změně investiční strategie, názvu a zvýšení maximální výše 

úplaty investiční společnosti  
 
Představenstvo Raiffeisen investiční společnosti a.s. (dále jen „Společnost“) oznamuje 
podílníkům investičního fondu Raiffeisen privátní fond dynamický, 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 29.10.2021, budou s účinností ke dni 1.3.2022 provedeny 
ve vztahu k Fondu tyto změny:  
 
1. Změna investiční strategie 
 

a) Oproti původnímu zaměření na akcie bude investiční strategie Fondu upravena tak, že 
Fond bude investovat do kombinace Rizikových, Alternativních a Konzervativních 
nástrojů, tak jak jsou definovány ve Statutu, s tím, že 55 % - 95 % hodnoty Majetku 
Fondu mohou v úhrnu tvořit Rizikové nástroje a Alternativní nástroje a 5 % - 45 % 
mohou tvořit Konzervativní nástroje. Zastoupení jednotlivých složek Majetku Fondu 
bude aktivně řízeno, přičemž v případě neutrálního náhledu Investiční společnosti na 
vývoj trhů bude podíl Rizikových nástrojů a/nebo Alternativních nástrojů tvořit 75 % 
hodnoty Majetku Fondu a podíl Konzervativních nástrojů 25 % hodnoty Majetku Fondu, 

a) Došlo ke změně doporučeného investičního horizontu z 10 let na 7 let.  

 
2. Zvýšení maximální výše úplaty investiční společnosti  
 
Maximální výše úplaty investiční společnosti za obhospodařování Fondu bude zvýšena ze 
stávající výše až 1,5% p.a na novou výši až 2% p.a. 
 
3. Změna názvu  
 
Mění se název Fondu z původního názvu Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený 
podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. na nový název FWR Strategy 75, otevřený 
podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.   
 
4. Změny související s uveřejňováním informací 
 
Některé povinně zveřejňované informace budou nově zveřejňovány na webu www.fwr.cz, 
místo původního webu www.rfis.cz. Detaily obsahuje Statut.  
 
Podrobnější informace o změnách obsahuje Statut. 
 
Vzhledem k výše uvedenému vzniká vlastníkům podílových listů Fondu ve smyslu § 207 a § 
211 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.  
 

http://www.fwr.cz/
http://www.rfis.cz/


  

 

 
 
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 1.12.2021. Lhůta pro 
uplatnění tohoto práva uplyne dne 28.2.2022.   
 
Aktualizované statuty a sdělení klíčových informací Fondů jsou k dispozici na www.fwr.cz 
 
Raiffeisen investiční společnost a.s. 
 
V Praze dne 29.11.2021 
 
 


