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Future X investment community Fund  

ISIN: LI0523708464 

 

AIF (alternativní investiční fond)  

určený pro soukromé investory / profesionální investory 

 

 

Sdělení všem podílníkům 

 

Future X investment community Fund (dále jen: AIF) byl schválen Úřadem pro dohled nad finančním trhem 
Lichtenštejnska (FMA) a zapsán do obchodního rejstříku. Statut a smluvní podmínky pak byly uloženy u 
Lichtenštejnského justičního úřadu AJU (obchodní rejstřík). 

 

Lichtenštejnský FMA vzal správním rozhodnutím ze dne 10. listopadu 2021 na vědomí následující změny 
zakladatelských dokumentů: 

 

Informace pro investory / omezení prodeje 

Rovněž upozorňujeme, že čisté jmění AIF může vykazovat zvýšenou volatilitu. Zvýšená volatilita v této souvislosti 
znamená, že syntetický ukazatel rizika a výnosu (SRRI) ve vztahu k AIF může vykazovat nejméně stupeň 6. 

 

14 Doba trvání, zrušení a strukturální opatření AIF 

Přizpůsobení článku 10 " Sloučení" a článku 12 " Náklady na sloučení" současným právním normám. 

 

B. Poplatky nezávislé na majetku (fixní): 

Řádně vynaložené prostředky 

- Náklady a výdaje na přípravu zpráv pro pojišťovny, penzijní fondy, nadace, jiné společnosti poskytující 
finanční služby, ratingové agentury (např. GroMiKV, Solvency II, MiFID II, VAG, zpráva nebo rating ESG/SRI atd.). 

 

Příloha A: Přehled fondu 

A. Přehledu fondu 

Základní údaje a informace o AIF 

 

Základní informace 

 

Den ocenění konec čtvrtletí Konec měsíce 

Interval ocenění čtvrtletně Měsíčně 

Lhůta pro přijetí obchodu s podíly - 
odkup 

Výpovědní lhůta 90 kalendářních dnů   
ode dne ocenění,  

16.00 hodin 

Výpovědní lhůta 60 kalendářních dnů   
ode dne ocenění,  

16.00 hodin 

Počáteční den úpisu otevřené 14. červen 2021 

Liberierung (erster Valutatag) otevřené 14. červen 2021 

4) Rozhodnutím správce AIF se lze kdykoli zcela, nebo částečně vzdát výpovědní lhůty. Pokud konec měsíce připadne na den, 
který je v Lichtenštejnsku nebankovním dnem, je posledním dnem pro přijetí poslední bankovní den před koncem měsíce. 
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Investiční cíl a investiční politika 

Investičním cílem je dosáhnout pozitivního výnosu a dlouhodobého růstu kapitálu. 

Fond investuje do nemovitostních společností a prostřednictvím účelově založených společností investuje do 
majetkových účastí ve společnostech se zaměřením na obnovitelné zdroje energie a nemovitosti. 

Dále lze nabývat aktiva, která jsou v písm. b (tabulka) uvedena jako povolená. 

Finanční deriváty se smí použít pouze za účelem zajištění, za účelem efektivní správy portfolia a rovněž k 
investičním účelům. 

Investiční rozhodnutí vycházejí z aktuálního posouzení kapitálového trhu. 

Podle klasifikace nařízení (EU) 2020/852 čl. 7 se připojuje následující vysvětlivka: 

Investice, na kterých je založen tento finanční produkt, nezohledňují kritéria Evropské unie pro ekologicky udržitelné 
ekonomické aktivity. 

Fond nezohledňuje nepříznivé účinky investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti z důvodu obtížnosti získávání 
informací na základě databáze (čl. 7 (2) nařízení (EU) 2019/2088). 

 

Právní účinnost změn  

Změny prospektu / smlouvy o správě majetku nabyly pro investory účinnosti zveřejněním tohoto sdělení na webové 
stránce Lichtenštejnské asociace investičních fondů.  
 
Investoři, kteří s výše uvedenými změnami v AIF nesouhlasí, mají po dobu 45 dní od zveřejnění tohoto sdělení na 
webové stránce Lichtenštejnské asociace investičních fondů možnost vrátit své podíly, pokud jsou investory tohoto 
AIF.  
 
Bendern, 15. listopadu 2021 
 
CAIAC Fund Management AG  

jako AIFM 

 

 


