
P R Á V N Í  U P O Z O R N Ě N Í
Toto právní upozornění je určeno výlučně osobám žijícím v České 
republice nebo přistupujícím k této internetové stránce z České republiky. 
Vstupem na tuto internetovou stránku stvrzujete, že jste takovou osobou a 
současně, že nejste americkou osobu (níže). V opačném případě opusťte 
prosím tuto stránku.

Future X investment community Fund („Fond“) alternativní investiční fond 
podle lichtenštejnského práva v právní formě kolektivní fiduciární 
společnosti, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Lichtenštejnského 
knížectví pod číslem FL-0002.629.556-2. Obhospodařovatelem Fondu je 
společnost CAIAC Fund Management AG Haus Atzig, společnost 
založená v právní formě akciové společnosti, se sídlem  Industriestrasse 2, 
FL-9487 Bendern, zapsaná v obchodním rejstříku Lichtenštejnského 
knížectví pod číslem FL-0002.227.513-0. Úřad pro dohled nad finančním 
trhem Lichtenštejnska FMA udělil společnosti CAIAC Fund Management 
AG povolení k zahájení obchodní činnosti dne 10. května 2007
a povolení ke správě alternativních investičních fondů dne 15. listopadu 
2013 podle zákona o správcovských společnostech alternativních 
investičních fondů.

Kontaktním místem a distributorem investic do Fondu v České republice je 
obchodník s cennými papíry, společnost CYRRUS a.s., společnost zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 
3800, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovresky, 616 00 Brno.
Nabízení investic do Fondu v České republice bylo České národní bance 
oznámeno dne 20. srpna 2020. Fond byl Českou národní bankou 
prohlášen za srovnatelný se speciálním fondem rozhodnutím ze dne 9. 2. 
2021, č.j. 2021/011973/CNB/570.

Tato internetová stránka je výhradně určena k poskytování informací 
o Fondu, jeho partnerech a produktech schválených pro trh v České 
republice. Žádná z informací obsažených na této internetové stránce není 
nabídkou na uzavření smlouvy, doporučením ani žádným druhem 
poradenství v oblasti finančních, investičních, právních či daňových 
záležitostí.

Upozorňujeme, že informace o Fondu a případně jeho produktech 
obsažené na této internetové stránce jsou poskytovány pouze jako 
orientační a jedná se o obecný přehled produktů a služeb. Tyto informace 
nejsou úplné, mohou se postupem času měnit a mohou být bez upozornění 
kdykoliv aktualizované.

Váš přístup k této internetové stránce se řídí platnými českými právními 
předpisy a právním upozorněním a všeobecnými podmínkami přístupu 
k této internetové stránce.

Vstupem na naše internetové stránky potvrzujete, že jste se s těmito 
podmínkami seznámili a že s nimi souhlasíte. Ve vašem vlastním zájmu 
doporučujeme, abyste si tyto podmínky pozorně přečetli a před 
případným investičním rozhodnutím vždy zohlednili svoje odborné znalosti 
a zkušenosti v oblasti investic, své finanční zázemí a své investiční cíle.

AMERICKÉ OSOBY

Bez ohledu na jakákoli jiná prohlášení, nejsou informace obsažené na této 
stránce určeny státním příslušníkům či občanům Spojených států 
amerických, resp. „americkým osobám“ tak, jak jsou definovány 
v „nařízení S“ (Regulation S) Komise pro cenné papíry a burzy podle 
amerického zákona o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933, 
ve znění pozdějších předpisů, což se vztahuje zejména na všechny fyzické 
osoby žijící ve Spojených státech amerických, mají občanství Spojených 
států amerických a jakékoliv partnerství nebo obchodní společnost 
založenou nebo zapsanou podle amerických právních předpisů. Jste-li 
„americkou osobou“, nejste oprávněni na tuto internetovou stránku 
vstupovat.


