
 

Společnost Fio investiční společnost, a.s., IČO: 06704441, se sídlem V celnici 1028/10, Nové Město, 110 

00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23153 

(dále jen „společnost“) tímto oznamuje zahájení veřejného nabízení podílových listů do níže uvedených, 

společností obhospodařovaných podílových fondů (společně dále jen „fondy“), a to s následujícím 

časovým harmonogramem: 

Fond: Fio fond domácího trhu – otevřený podílový fond 

ISIN: CZ0008475738 

datum zahájení nabízení: 25. 10. 2018 

datum, ke kterému bude zahájeno přijímání žádostí o vydávání a odkupování 
podílových listů fondu: 

25. 10. 2018 

datum počátku upisovacího období, ve kterém bude společnost v obchodní dny
1
  

přijímat žádosti o vydání, respektive odkoupení, podílových listů za jejich 
jmenovitou hodnotu, a to 1 Kč: 

25. 10. 2018 

datum konce upisovacího období, ve kterém bude společnost v obchodní dny
1
  

přijímat žádosti o vydání, respektive odkoupení, podílových listů za jejich 
jmenovitou hodnotu, a to 1 Kč: 

6. 12. 2018 

datum, pro které bude vyhlášena první aktuální hodnota podílového listu: 7. 12. 2018 

datum, kdy bude vyhlášena první aktuální hodnota podílového listu: 10. 12. 2018 

Fond: Fio globální akciový fond – otevřený podílový fond 

ISIN: CZ0008475720 

datum zahájení nabízení: 25. 10. 2018 

datum, ke kterému bude zahájeno přijímání žádostí o vydávání a odkupování 
podílových listů fondu: 

25. 10. 2018 

datum počátku upisovacího období, ve kterém bude společnost v obchodní dny
1
  

přijímat žádosti o vydání, respektive odkoupení, podílových listů za jejich 
jmenovitou hodnotu, a to 1 Kč: 

25. 10. 2018 

datum konce upisovacího období, ve kterém bude společnost v obchodní dny
1
  

přijímat žádosti o vydání, respektive odkoupení, podílových listů za jejich 
jmenovitou hodnotu, a to 1 Kč: 

6. 12. 2018 

datum, pro které bude vyhlášena první aktuální hodnota podílového listu: 7. 12. 2018 

datum, kdy bude vyhlášena první aktuální hodnota podílového listu: 10. 12. 2018 

Statuty fondů, sdělení klíčových informací fondů a další dokumenty či informace jsou kdykoliv bezplatně 

k dispozici na internetové stránce http://www.fiofondy.cz/cs/dokumenty. 

Veškeré informace uvedené výše mají pouze informativní charakter a nenahrazují statuty fondů ani jiné 

dokumenty fondů. Uvedené informace rovněž nepředstavují nabídku, veřejnou nabídku, doporučení či 

poradenství pro investování. 

                                                           
1
 Obchodní dny se řídí českým kalendářem a státními svátky; za obchodní den je považován každý den, v němž je obchodováno 

alespoň na jedné z českých burz cenných papírů, tj. BCPP nebo RMS. 

Oznámení o zahájení nabízení 
podílových fondů 

http://www.fiofondy.cz/cs/dokumenty

