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Akce 2 % vstupní poplatek při investici do ZFP realitního fondu  
 

 
Společnost ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 
Praha 4, IČ 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značnou B 18374 vedenou 
Městským soudem v Praze (dále „ZFPI“) vyhlašuje tuto akci týkající se investice do fondu ZFP realitní 
fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. (dále "ZFPRF").   
Tato akce se vztahuje na novou investici podílníka do majetku ZFPRF, za kterou se považuje vydání 
podílových listů ZFPRF a jejich držení podílníkem při splnění dále uvedených podmínek (dále je 
„Akce“). 

 
V období od 1.7.2021 do 31.10.2021: 

• ZFPI eviduje řádnou a úplnou Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů, a 
• je připsána platba představující investovanou částku na bankovní účet ZFPRF č. 

266443343/0300 vedený u ČSOB, označená variabilním symbolem, kterým je rodné číslo 
podílníka, pokud je podílníkem fyzická osoba, nebo identifikační číslo podílníka, pokud je 
podílníkem právnická osoba, a současně specifickým symbolem, kterým je číslo 730; za 
den vydání podílových listů ZFPRF se pro tento účel považuje datum, k němuž byly podílové 
listy vydány, uvedený v Konfirmaci – informaci o provedeném obchodu, kterou ZFPI 
podílníkovi potvrdila vydání podílových listů ZFPRF.  

 
V případě odkupu podílových listů ZFPRF vydaných v rámci Akce před uplynutím této lhůty 2 let ode 
dne jejich vydání, činí výstupní poplatek 1 %.  
 
Podmínky této Akce se dále řídí Statutem ZFPRF v jeho aktuálním znění. Investiční společnost si 
vyhrazuje právo podmínky této Akce kdykoli upravit či změnit, popř. tuto Akci ukončit.  

 

 

 

 

Upozornění 
Tento materiál může mít propagační charakter. Návratnost investice není zaručena. S investicí do 
podílových fondů je spojené riziko. Hodnota investice do podílových fondů může kolísat. Více 
informací týkající se investice do ZFP realitního fondu a investiční strategie tohoto fondu naleznete 
ve statutu a v klíčových informacích pro investory podílového fondu, které jsou v českém jazyce k 
dispozici v sídle investiční společnosti a na internetové adrese investiční společnosti 
www.zfpinvest.com. Úplný název ZFP realitního fondu je ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, 
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.  
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