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IDENTIFIKAČNÍ A KONTROLNÍ DOTAZNÍK 
FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ 
klient: právnická osoba 

Informace o Fondu 
NÁZEV POVINNÉ OSOBY AVANT investiční společnost, a.s. 
INFORMACE O FONDU TUTAMEN SICAV a.s. podfond MASTER 

IČO FONDU 059 79 528

SÍDLO FONDU Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Informace o Klientovi 
NÁZEV KLIENTA 

IČO KLIENTA 

ZÁPIS VE VEŘEJNÉM REJSTŘÍKU 

SÍDLO KLIENTA Ulice Čp./č.o. 

Obec, část obce PSČ 

Stát 

ADRESA JINÉHO POBYTU KLIENTA 
(KORESPONDENČNÍ ADRESA)ii 

Ulice Čp./č.o. 

Obec, část obce PSČ 

Stát 

TELEFON 

E-MAIL 

Informace o osobě zastupující Klienta
JMÉNO A PŘÍJMENÍ 

VZTAH KE KLIENTOVI 

ADRESA TRVALÉHO POBYTU 
KLIENTA 

Ulice Čp./č.o. 

Obec, část obce PSČ 

Stát 

RODNÉ ČÍSLOiii 

POHLAVÍ 

MÍSTO A STÁT NAROZENÍ 

STÁTNÍ OBČANSTVÍ KLIENTA 

Ověření totožnosti  klienta 
DOKLAD TOTOŽNOSTI (TYP A 
ČÍSLO) 
PLATNOST DOKLADU DO 

ORGÁN, KTERÝ DOKLAD VYDAL 

2N{[h ¨2¢¦ BANKA / Yj5 .!bY¸ .!bYh±bN {thW9bN

Název účtu (vlastník) 

STÁT DAŇOVÉ REZIDENCE 
KLIENTA 

 ČR     Jiné  
Jestliže jste zaškrtli JINÉ, vyplňte prosím formulář Prohlášení o daňovém rezidenství 

L.!bi 



IDENTIFIKAČNÍ A KONTROLNÍ DOTAZNÍK 
FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ 
klient: právnická osoba 

AVANT investiční společnost, a. s. • Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8• Czech Republic 
tel.: +420 267 997 769 • fax.: +420 296 566 455 • www.avantfunds.cz • info@avantfunds.cz 
IČO: 275 90 241 • DIČ: CZ 275 90 241 • zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040 

www.TUTAMEN.cz Stránka 2 z 6 

Informace o obchodním případu a  zdroji  příjmů Klienta 

ÚČEL OBCHODU NEBO 
OBCHODNÍHO VZTAHU 

Úpis/Nákup účastnických 
cenných papírů

Jiný obchod  
(uveďte popis transakce) 

ZDROJ PŘÍJMŮ KLIENTA PRO 
REALIZACI OBCHODNÍHO 
PŘÍPADUiv 

Vlastní zdroje/Úspory 

Příjmy z vlastního 
 podnikání 

Příjmy z prodeje majetku 
a kapitálové příjmy 

Úvěr/ Zápůjčka 

Jiné zdroje  
(uveďte popis transakce) 

Informace o skutečném majiteli Klientav 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ 

BYDLIŠTĚ 

Ulice Čp./č.o. 

Obec, část 
obce PSČ 

Stát 

RODNÉ ČÍSLO/DATUM 
NAROZENÍ 
POHLAVÍ 

STÁTNÍ OBČANSTVÍ 

MÍSTO NAROZENÍ 

STÁT DAŇOVÉ REZIDENCE 
KLIENTA 

      ČR     Jiné  
Jestliže jste zaškrtli JINÉ, vyplňte prosím formulář Prohlášení o daňovém rezidenství. 

POLITICKY EXPONOVANÁ 
OSOBAvi  Ano      Ne 
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Informace o členu s tatutárního orgánu Klienta 
NÁZEV/ JMÉNO A PŘÍJMENÍ  

FUNKCE 

SÍDLO/BYDLIŠTĚ  

Ulice Čp./č.o. 

Obec, část 
obce 

PSČ 

Stát 

IČO/RČ/DATUM NAROZENÍ 

MÍSTO NAROZENÍ (PRO FO) 

POHLAVÍ (pro FO) 

STÁTNÍ OBČANSTVÍ  
(pro FO) 

Informace o členu s tatutárního orgánu Klienta 
NÁZEV/ JMÉNO A PŘÍJMENÍ  

FUNKCE 

SÍDLO/BYDLIŠTĚ  

Ulice Čp./č.o. 

Obec, část 
obce PSČ 

Stát 

IČO/RČ/DATUM NAROZENÍ 

MÍSTO NAROZENÍ (PRO FO) 

POHLAVÍ (pro FO) 

STÁTNÍ OBČANSTVÍ  (pro 
FO) 

Informace o členu s tatutárního orgánu Klienta 
NÁZEV/ JMÉNO A PŘÍJMENÍ  

FUNKCE 

SÍDLO/BYDLIŠTĚ  

Ulice Čp./č.o. 

Obec, část 
obce 

PSČ 

Stát 

IČO/RČ/DATUM NAROZENÍ 

MÍSTO NAROZENÍ (PRO FO) 

POHLAVÍ (pro FO) 

STÁTNÍ OBČANSTVÍ  (pro 
FO) 
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PROHLÁŠENÍ KLIENTA 
1) Klient potvrzuje, ž e obsahu tohoto dotazníku porozuměl,  vyplnil jej  v souladu se svým n ejlepším vědomím a při jakékoliv podstatné změn ě údajů uved ených v

tomto dotazníku o této změně Povinnou osobu bez zbytečného odkladu vyrozumí.
2) Klient b ere na vědo mí, ž e všechny výše u ved ené informace v dotazníku slouží Povinn é osobě k  ident ifikaci  a kontrole klienta podle z ákona č . 253/2008 Sb., o

některých opatřeních proti legal izaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu , v platn ém znění, a že neodpoví-li na některou z otázek nebo odpoví-li na
některou z otázek nepravdivě n ebo neúpln ě, je Povinn á osoba oprávn ěna odmítnout s klientem uskutečnit obchod nebo vstoupit do obchodního vztahu.

3) Klient prohlašuje, že n ení osobou vlastněnou občan em anebo  rezid entem Spojených států amerických  ani n ejedná jako z ástupce občan a an ebo rezidenta
Spojených států americ kých.

4) Klient se zavazuje oznámit Povinn é osobě, pokud má být p řed mět  obchodního případu n ebo případný výnos z obchodního případu jakýmkoliv způsobem převed en
nebo poskytnut občanu nebo rezid entu Spojených států amerických nebo na úz emí Spojen ých států amerických .

5) Klient svým podpisem p rohlašuje, ž e v  dotazníku  jím uveden é úd aje jsou pravdivé, úplné a nezkreslen é. Klient b ere na vědomí , že odpovídá za škodu  způsobenou
nepravdivým n ebo n eúplným vyplněním dotazníku anebo poruš ením závazku informo vat Povinnou osobu.

6) Klient bere na vědomí zpracování osobních údajů Povinnou stranou pro účely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Podrobné informace o zpracování 
osobních údajů Investorů a souvisejících právech jsou uvedeny na internetových stránkách www.avantfunds.cz, konkr. v dokumentu GDPR – Zpracování osobních údajů 
ve společnosti AVANT investiční společnost, a.s.

7) Klient prohlašuje, ž e nemá pobočku, organizační složku n ebo provozovnu ve státě, která n edostatečně n ebo vůbec n euplatňuje opatření p roti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu.

8) Klient svým podpisem p rohlašuje, ž e zdroj  finančních prostředků n epochází z t restn é činnosti v souladu se zákon em č. 253/2008 Sb., o n ěkterých  opatřeních  proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu .

V  dne  

Doplňující informace o Klientovi 

Ovládající osobouvii Klienta jiná právnická osoba           ano         

ne Informace o Ovládající osobě 
NÁZEV 

SÍDLO  

Ulice Čp./č.o. 

Obec, část obce PSČ 

Stát 

IČO 

ZÁPIS VE VEŘEJNÉM 
REJSTŘÍKU 

Informace o členu s tatutárního orgánu Klienta 
NÁZEV/ JMÉNO A PŘÍJMENÍ  

FUNKCE 

SÍDLO/BYDLIŠTĚ  

Ulice Čp./č.o. 

Obec, část obce 
PSČ 

Stát 

IČO/RČ/DATUM NAROZENÍ 

MÍSTO NAROZENÍ (PRO FO) 

POHLAVÍ (pro FO) 

STÁTNÍ OBČANSTVÍ  
(pro FO) 

Podpis klienta: 
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Informace o členu s tatutárního orgánu Klienta 
NÁZEV/ JMÉNO A PŘÍJMENÍ  

FUNKCE 

SÍDLO/BYDLIŠTĚ  

Ulice Čp./č.o. 

Obec, část 
obce 

PSČ 

Stát 

IČO/RČ/DATUM NAROZENÍ 

MÍSTO NAROZENÍ (PRO FO) 

POHLAVÍ (pro FO) 

STÁTNÍ OBČANSTVÍ  (pro 
FO) 

Statutárním orgánem Klienta je jiná právnická osoba        ano       ne
Informace o členu statutárního orgánu člena statutárního orgánu Klienta – právnické osoby 
NÁZEV/ JMÉNO A PŘÍJMENÍ  

FUNKCE 

SÍDLO/BYDLIŠTĚ  

Ulice Čp./č.o. 

Obec, část obce PSČ 

Stát 

IČO/RČ/DATUM NAROZENÍ 

MÍSTO NAROZENÍ (PRO FO) 

POHLAVÍ (pro FO) 

STÁTNÍ OBČANSTVÍ  
(pro FO) 

Informace o členu s tatutárního orgánu člena s tatutárního orgánu Klienta  – právnické osoby 
NÁZEV/ JMÉNO A PŘÍJMENÍ  

FUNKCE 

SÍDLO/BYDLIŠTĚ  

Ulice Čp./č.o. 

Obec, část obce 
PSČ 

Stát 

IČO/RČ/DATUM NAROZENÍ 

MÍSTO NAROZENÍ (PRO FO) 

POHLAVÍ (pro FO) 

STÁTNÍ OBČANSTVÍ  
(pro FO) 
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Procedura ověření totožnosti Klienta 
V  dne     

  Zástupce Povinné osoby ověřil osobně totožnost Klienta 

Podpis ověřující osoby __________________________ Jméno tiskacím písmem  

  Úředně ověřený podpis společně s dodáním fotokopie 2 dokladů totožnosti a veřejnou listinou o identifikaci.viii

ii Uvádějte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu Klienta. 

iiiNebylo-li přiděleno rodné číslo, uveďte prosím datum narození Klienta. 

iv Povinným údajem pouze pro Klienty, kteří v rámci obchodu budou Povinné osobě zasílat peněžní prostředky. 
v Je-li skutečným majitelem, nebo byť částečným konečným beneficientem obchodu jiná osoba, je nezbytné provést identifikaci a kontrolu 

této jiné osoby. Pokud má klient více skutečných majitelů, uveďte tuto skutečnost  zvlášť formou prohlášení. 

viPoliticky exponovanou osobou se rozumí: 
a) fyzická  osoba, která  je nebo byla  ve významné veřejné funkci  s  celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava
státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu s tátní správy a  jeho zástupce (náměstek, s tátní ta jemník), člen parlamentu, člen 
řídícího orgánu poli tické strany, vedoucí představi tel  územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného 
nejvyššího justičního orgánu, proti  jehož rozhodnutí obecně až na  výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady 
centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, s tatutárního 
orgánu obchodní korporace ovládané s tátem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou 
funkci vykonává nebo vykonávala  v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci , 
b) fyzická osoba, která je
1. osobou bl ízkou k osobě uvedené v písmenu a), 
2. společníkem nebo skutečným maji telem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání 
bez právní osobnosti , jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém 
podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo 
3. skutečným maji telem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti , o
kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a). 
viiOvládající osobou Klienta se rozumí: 
Osoba, která může vůči Klientovi přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující 
vliv.  
a) Má se za  to, že ovládající osobou je osoba, která  může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy s tatutárního orgánu 
obchodní korporace nebo osobami  v obdobném postavení nebo členy kontrolního orgánu obchodní korporace, jejímž je 
společníkem, nebo může toto jmenování nebo odvolání prosadi t.  
Má se za  to, že osobou ovládající je ten, kdo nakládá s  podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v 
obchodní korporaci , ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě. 
Má se za to, že osoby jednající ve shodě, které společně nakládají podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % 
všech hlasů v obchodní korporaci, jsou osobami  ovládajícími , ledaže s tejným nebo vyšš ím podílem nakládá jiná osoba nebo jiné 
osoby jednající ve shodě. 
Má se za  to, že osobou ovládající nebo osobami  ovládajícími  je také ten, kdo sám nebo společně s  osobami  jednajícími s  ním ve 
shodě získá  podíl  na  hlasovacích právech představující alespoň 30 % všech hlasů v obchodní korporaci  a tento podíl  představoval  na 
posledních 3 po sobě jdoucích jednáních nejvyššího orgánu této osoby více než polovinu hlasovacích práv přítomných osob. 
viiiPro legalizační doložky použijte čistou stránku a instituce ověřující Vaše podpisy je povinná Vám vydat Veřejnou listinu o 
identifikaceprávnické a fyzických osob.Je třeba, aby byla vystavena pro Povinnou osobu, tedy AVANT investiční 
společnost, a.s.. 

i Uvádějte prosím pouze pro bankovní účty peněžních ústavů se sídlem mimo Českou republiku. 
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Informace o Fondu 
b#½9± Chb5¦ ¢¦¢!a9b {L/!±Σ ŀΦǎΦ 
th5Chb5 ¢¦¢!a9b {L/!± ǇƻŘŦƻƴŘ a!{¢9w 
L2h th±Lbb; h{h.¸ 05979528 ½#tL{ ±9 ±9y9Wb;a 

w9W{¢yNY¦ 
B 22370 

{N5[h th±Lbb; h{h.¸ Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 
.!bYh±bN {thW9bN Chb5¦ .!bY! 2N{[h ¨2¢¦ Yj5 .!bY¸ ±{ 

Česká spořitelna, a.s. топфтун лулл RČ nebo IČ 
 (dále jen „Fond“) 

Informace o Investorovi 
Wa;bh ! tyNWa9bN Y[L9b¢!  
όtyNtΦ ¢L¢¦[¸ύκb#½9± Y[L9b¢! 
wh5b; 2N{[h Y[L9b¢! κ  
L2h Y[L9b¢! κ ±{ Ǉƭŀǘōȅ 

{¢#¢ 5!dh±; 
w9½L59b/9 Y[L9b¢! 

!5w9{! ¢w±![;Ih th.¸¢¦ 
Y[L9b¢!κ{N5[h Y[L9b¢! 

¦ƭƛŎŜ 2ǇΦκőΦƻΦ 

t{2 ŀ hōŜŎ 

{ǘłǘ 
Yhw9{thb59b2bN !5w9{!ƛ ¦ƭƛŎŜ 2ǇΦκőΦƻΦ 

t{2 ŀ hōŜŎ 

{ǘłǘ 

¢9[9Chb 9πa!L[ 

.!bYh±bN {thW9bN 2N{[h ¨2¢¦ BANKA / Yj5 .!bY¸ 

L.!biii Název účtu (vlastník) 

(dále jen „Investor“) 
Informace o úpisu 

{ǇŜŎƛŦƛƪŀŎŜ ǳǇƛǎƻǾŀƴŞƘƻ 
ŎŜƴƴŞƘƻ ǇŀǇƝǊǳ CƻƴŘǳ 

5ǊǳƘ ƛƴǾŜǎǘƛőƴƝ ŀƪŎƛŜƛii ǇǊƛƻǊƛǘƴƝ L{Lb CZ0008043304

±ǎǘǳǇƴƝ ǇƻǇƭŀǘŜƪ tƻȊƴΦ !ƪŎƛŜ ōŜȊ ƘƭŀǎƻǾŀŎƝƘƻ ǇǊłǾŀ 

{a[h¦±! ƻ ǵǇƛǎǳ ƛƴǾŜǎǘƛőƴƝŎƘ ŀƪŎƛƝ CƻƴŘǳ 

(dále jen „Smlouva“) uzavřená mezi Fondem a Investorem (dále jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“) 

1) Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem ve smyslu § 154 a následujících zákona č. 240/2013 Sb., o
investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

2) Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech
a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

3) Investor prohlašuje, že je
a) kvalifikovaným investorem ve smyslu § 272 odst. 1, písm. i) nebo h) bod 1) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních

společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.iv

b) kvalifikovaným investorem ve smyslu § 272 odst. 1, písm. i) nebo h) bod 2) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.v

4) Investor prohlašuje, že od administrátora Fondu obdržel aktuální znění stanov, statutu Fondu a KID (sdělení klíčových
informací dle PRIIPs) v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy a s těmito dokumenty se řádně seznámil.

5) Investor prohlašuje, že zvážil veškerá rizika spojená s investicí do Fondu, tato rizika akceptuje a přeje si do Fondu investovat.
6) Investor uzavřením Smlouvy upisuje investiční akcie vydávané Fondem za Investovanou částku a zavazuje se tuto

Investovanou částku uhradit Fondu a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Fondu uvedený ve Smlouvě pod
variabilním symbolem rovnajícím se RČ / IČO, nebo jiným způsobem, na kterém se Smluvní strany domluví.

Investovaná částka, za níž budou investorovi vydány investiční akcie:vi 

z toho vstupní poplatek, formou: přirážky 

Celková částka, kterou investor zašle na účet fondu: 

 ČR  Jiné*  (*dle prohlášení)
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7) Podmínkou uzavření Smlouvy ze strany Fondu je předložení následujících dokumentů ze strany Investora:
a) Čestného prohlášení investora do fondu kvalifikovaných investorů;
b) Identifikačního a kontrolního dotazníku;
c) Pro investory, podle odst. 3) písm. b) této Smlouvy dále předložení Investičního dotazníku FKI.
d) Prohlášení investora o daňové rezidenci.
Bez předložení výše uvedených, řádně vyplněných a podepsaných dokumentů, Fond uzavření Smlouvy odmítne.

8) Úplné informace o investičních akciích, zejména informace o vydávání a odkupování investičních akcií Fondu jsou upraveny ve
stanovách Fondu, statutu Fondu a použitelnými obecnými právními předpisy. 

9) Fond se zavazuje vydat v souladu s podmínkami Smlouvy, stanov Fondu a statutu Fondu, na jméno Investora příslušný počet
investičních akcií. Za Investovanou částku budou na jméno Investora vydány investiční akcie v počtu určeném jako celočíselná
část podílu Investované částky a hodnoty investiční akcie platné k rozhodnému dni, tj. dni připsání Investované částky 
poukázané Investorem na bankovní účet Fondu. Fond prohlašuje, že upisované investiční akcie nebudou při vydání zatíženy
zástavním právem, předkupním právem nebo jakýmikoliv obdobnými právy třetích osob. 

10) Investor výslovně prohlašuje, že se seznámil s právy spojenými s upisovanými investičními akciemi, zejména s podmínkami
uplatnění hlasovacího práva spojeného s upisovanými investičními akciemi, popř. s neexistencí takového práva, podmínkami
pro výplatu podílu na zisku a podmínkami pro odkoupení upisovaných investičních akcií.

11) Pokud Investor neuhradí Investovanou částku v plné výši do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v
němž je uzavřena Smlouva, nestane se upsání investičních akcií Fondu účinným a Smlouva se ruší od samého počátku.

12) Vydání investičních akcií zajistí administrátor Fondu postupem uvedeným ve stanovách a statutu Fondu. 
13) V případě, že bude v budoucnu prokázáno, že Investor nebyl v době uzavření Smlouvy kvalifikovaným investorem ve smyslu §

272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění platném a účinném v době uzavření 
Smlouvy, k úpisu akcií na základě Smlouvy se nepřihlíží a Investor je povinen a zavazuje se Fondu vrátit veškeré neplatně 
vydané investiční akcie. Dnem vrácení investičních akcií vzniká Investorovi právo na výplatu peněžních prostředků z majetku
Fondu a to v částce aktuální hodnoty vrácených investičních akcií, nejvýše však do výše Investované částky. Splatnost nároku
je stanovena na 180 dní od data vrácení investičních akcií.

14) Investor prohlašuje, že informace o své osobě, včetně bankovního spojení a adresy pro elektronickou komunikaci, jsou
pravdivé a aktuální a lze je využít pro účely zápisu do seznamu akcionářů Fondu. Investor se zavazuje oznámit
administrátorovi bez zbytečného odkladu změnu ve výše uvedených informacích. Nebude-li administrátorovi Fondu změna ve
výše uvedených informacích oznámena, neodpovídá Fond ani administrátor Fondu za škodu, která vznikne v důsledku jednání
Fondu nebo administrátora Fondu založeného na těchto nesprávných nebo neaktuálních informacích.

15) LƴǾŜǎǘƻǊ ōŜǊŜ ƴŀ ǾŠŘƻƳƝΣ ȌŜ !ŘƳƛƴƛǎǘǊłǘƻǊ ƧŜ ǇƻǾƛƴŜƴ ǇǊƻ ǵőŜƭȅ ǇƻǎƪȅǘƻǾŀƴȇŎƘ ƛƴǾŜǎǘƛőƴƝŎƘ ǎƭǳȌŜō ŘƭŜ Ϡ мм ½L{LC όŘłƭŜ ƧŜƴ 
αLƴǾŜǎǘƛőƴƝ ǎƭǳȌōȅάύ ŀ ǇǊƻ ǵőŜƭȅ ƛŘŜƴǘƛŦƛƪŀŎŜ ŀ ƪƻƴǘǊƻƭȅ ŘƭŜ Ȋłƪƻƴŀ őΦ нроκнллу {ōΦΣ ƻ ƴŠƪǘŜǊȇŎƘ ƻǇŀǘǌŜƴƝŎƘ ǇǊƻǘƛ ƭŜƎŀƭƛȊŀŎƛ 
Ǿȇƴƻǎǻ Ȋ ǘǊŜǎǘƴŞ őƛƴƴƻǎǘƛ ŀ ŦƛƴŀƴŎƻǾłƴƝ ǘŜǊƻǊƛǎƳǳ όŘłƭŜ ƧŜƴ α¢Ǌ±ȇƴάύ ȊƧƛǑǙƻǾŀǘ ŀ ȊǇǊŀŎƻǾłǾŀǘ ǵŘŀƧŜ ƻ LƴǾŜǎǘƻǊŜŎƘ ŀ ŘŀƭǑƝŎƘ 
ƻǎƻōłŎƘΣ ǾőŜǘƴŠ ƻǎƻōƴƝŎƘ ǵŘŀƧǻΣ ǇƻǘǌŜōƴȇŎƘ ƪ ǇƻǎƪȅǘƻǾłƴƝ LƴǾŜǎǘƛőƴƝŎƘ ǎƭǳȌŜō ōŜȊ ƴŜǇǌƛƳŠǌŜƴȇŎƘ ǇǊłǾƴƝŎƘ ŀ ǾŠŎƴȇŎƘ ǊƛȊƛƪ 
ǇǊƻ !ŘƳƛƴƛǎǘǊłǘƻǊŀΦ ± ǇǌƝǇŀŘŠΣ ȌŜ LƴǾŜǎǘƻǊ ƻŘƳƝǘƴŜ ǘŀƪƻǾŞ ǵŘŀƧŜ !ŘƳƛƴƛǎǘǊłǘƻǊƻǾƛ ǇƻǎƪȅǘƴƻǳǘΣ ƧŜ !ŘƳƛƴƛǎǘǊłǘƻǊ ƻǇǊłǾƴŠƴ 
ƻŘƳƝǘƴƻǳǘ ǇƻǎƪȅǘƴǳǘƝ ǇƻȌŀŘƻǾŀƴŞ LƴǾŜǎǘƛőƴƝ ǎƭǳȌōȅ LƴǾŜǎǘƻǊƻǾƛΦ tƻŘǊƻōƴŞ ƛƴŦƻǊƳŀŎŜ ƻ ȊǇǊŀŎƻǾłƴƝ ƻǎƻōƴƝŎƘ ǵŘŀƧǻ LƴǾŜǎǘƻǊǻ ŀ 
ǎƻǳǾƛǎŜƧƝŎƝŎƘ ǇǊłǾŜŎƘ Ƨǎƻǳ ǳǾŜŘŜƴȅ ƴŀ ƛƴǘŜǊƴŜǘƻǾȇŎƘ ǎǘǊłƴƪłŎƘ ǿǿǿΦŀǾŀƴǘŦǳƴŘǎΦŎȊΣ ƪƻƴƪǊΦ Ǿ ŘƻƪǳƳŜƴǘǳ D5tw ς ½ǇǊŀŎƻǾłƴƝ 
ƻǎƻōƴƝŎƘ ǵŘŀƧǻ ǾŜ ǎǇƻƭŜőƴƻǎǘƛ !±!b¢ ƛƴǾŜǎǘƛőƴƝ ǎǇƻƭŜőƴƻǎǘΣ ŀΦǎΦ

16) Jsou-li předmětem úpisu dle Smlouvy investiční akcie Podfondu Fondu, nahrazuje se slovo Fond použité v textu Smlouvy 
výrazem Podfond, hovoří-li Smlouva o statutu, investičních akciích, bankovním účtu, a majetku Fondu.

17) Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
18) Smlouva byla vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, kdy každá ze Smluvních stran obdrží jeden stejnopis této Smlouvy. 
19) Smlouva se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Podpisový záznam Investora 
Datum  

Podpis 

Jméno, příjmení, 
funkce/oprávnění 

Podpisový záznam Fondu/Podfondu 
Datum konfirmace 

Podpis 

Jméno, příjmení, 
funkce 

i Uvádějte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu Investora. 
ii Uvádějte prosím pouze pro bankovní účty peněžních ústavů se sídlem mimo Českou republiku. 
iii Uveďte prosím příslušný druh investiční akcie dle statutu, nebo proškrtněte v případě, že Fond nečlení investiční akcie dle druhu. 
iv Předpokládaná hodnota vkladu nebo splacené investice do fondu bude odpovídat částce alespoň 125.000,- EUR. 
v Předpokládaná hodnota vkladu nebo splacené investice do fondu bude odpovídat částce alespoň 1.000.000,- Kč, avšak nedosáhne 
částky 125.000,- EUR. 
vi Se zbytkem peněžní částky, za níž nebude moci být vydána celá investiční akcie, naloží Administrátor fondu v souladu se 
statutem.  
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Informace o Fondu 
b#½9± Chb5¦ ¢¦¢!a9b {L/!±Σ ŀΦǎΦ 
th5Chb5 ¢¦¢!a9b {L/!± ǇƻŘŦƻƴŘ a!{¢9w 
L2h th±Lbb; h{h.¸ 05979528 ½#tL{ ±9 ±9y9Wb;a 

w9W{¢yNY¦ 
B 22370 

{N5[h th±Lbb; h{h.¸ Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 
.!bYh±bN {thW9bN Chb5¦ .!bY! 2N{[h ¨2¢¦ Yj5 .!bY¸ ±{ 

Česká spořitelna, a.s. топфтун лулл RČ nebo IČ 
 (dále jen „Fond“) 

Informace o Investorovi 
Wa;bh ! tyNWa9bN Y[L9b¢!  
όtyNtΦ ¢L¢¦[¸ύκb#½9± Y[L9b¢! 
wh5b; 2N{[h Y[L9b¢! κ  
L2h Y[L9b¢! κ ±{ Ǉƭŀǘōȅ 

{¢#¢ 5!dh±; 
w9½L59b/9 Y[L9b¢! 

!5w9{! ¢w±![;Ih th.¸¢¦ 
Y[L9b¢!κ{N5[h Y[L9b¢! 

¦ƭƛŎŜ 2ǇΦκőΦƻΦ 

t{2 ŀ hōŜŎ 

{ǘłǘ 
Yhw9{thb59b2bN !5w9{!ƛ ¦ƭƛŎŜ 2ǇΦκőΦƻΦ 

t{2 ŀ hōŜŎ 

{ǘłǘ 

¢9[9Chb 9πa!L[ 

.!bYh±bN {thW9bN 2N{[h ¨2¢¦ BANKA / Yj5 .!bY¸ 

L.!biii Název účtu (vlastník) 

(dále jen „Investor“) 
Informace o úpisu 

{ǇŜŎƛŦƛƪŀŎŜ ǳǇƛǎƻǾŀƴŞƘƻ 
ŎŜƴƴŞƘƻ ǇŀǇƝǊǳ CƻƴŘǳ 

5ǊǳƘ ƛƴǾŜǎǘƛőƴƝ ŀƪŎƛŜƛii ǇǊƛƻǊƛǘƴƝ L{Lb CZ0008043304

±ǎǘǳǇƴƝ ǇƻǇƭŀǘŜƪ tƻȊƴΦ !ƪŎƛŜ ōŜȊ ƘƭŀǎƻǾŀŎƝƘƻ ǇǊłǾŀ 

{a[h¦±! ƻ ǵǇƛǎǳ ƛƴǾŜǎǘƛőƴƝŎƘ ŀƪŎƛƝ CƻƴŘǳ 

(dále jen „Smlouva“) uzavřená mezi Fondem a Investorem (dále jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“) 

1) Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem ve smyslu § 154 a následujících zákona č. 240/2013 Sb., o
investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

2) Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech
a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

3) Investor prohlašuje, že je
a) kvalifikovaným investorem ve smyslu § 272 odst. 1, písm. i) nebo h) bod 1) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních

společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.iv

b) kvalifikovaným investorem ve smyslu § 272 odst. 1, písm. i) nebo h) bod 2) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.v

4) Investor prohlašuje, že od administrátora Fondu obdržel aktuální znění stanov, statutu Fondu a KID (sdělení klíčových
informací dle PRIIPs) v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy a s těmito dokumenty se řádně seznámil.

5) Investor prohlašuje, že zvážil veškerá rizika spojená s investicí do Fondu, tato rizika akceptuje a přeje si do Fondu investovat.
6) Investor uzavřením Smlouvy upisuje investiční akcie vydávané Fondem za Investovanou částku a zavazuje se tuto

Investovanou částku uhradit Fondu a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Fondu uvedený ve Smlouvě pod
variabilním symbolem rovnajícím se RČ / IČO, nebo jiným způsobem, na kterém se Smluvní strany domluví.

Investovaná částka, za níž budou investorovi vydány investiční akcie:vi 

z toho vstupní poplatek, formou: přirážky 

Celková částka, kterou investor zašle na účet fondu: 

 ČR  Jiné*  (*dle prohlášení)
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7) Podmínkou uzavření Smlouvy ze strany Fondu je předložení následujících dokumentů ze strany Investora:
a) Čestného prohlášení investora do fondu kvalifikovaných investorů;
b) Identifikačního a kontrolního dotazníku;
c) Pro investory, podle odst. 3) písm. b) této Smlouvy dále předložení Investičního dotazníku FKI.
d) Prohlášení investora o daňové rezidenci.
Bez předložení výše uvedených, řádně vyplněných a podepsaných dokumentů, Fond uzavření Smlouvy odmítne.

8) Úplné informace o investičních akciích, zejména informace o vydávání a odkupování investičních akcií Fondu jsou upraveny ve
stanovách Fondu, statutu Fondu a použitelnými obecnými právními předpisy. 

9) Fond se zavazuje vydat v souladu s podmínkami Smlouvy, stanov Fondu a statutu Fondu, na jméno Investora příslušný počet
investičních akcií. Za Investovanou částku budou na jméno Investora vydány investiční akcie v počtu určeném jako celočíselná
část podílu Investované částky a hodnoty investiční akcie platné k rozhodnému dni, tj. dni připsání Investované částky 
poukázané Investorem na bankovní účet Fondu. Fond prohlašuje, že upisované investiční akcie nebudou při vydání zatíženy
zástavním právem, předkupním právem nebo jakýmikoliv obdobnými právy třetích osob. 

10) Investor výslovně prohlašuje, že se seznámil s právy spojenými s upisovanými investičními akciemi, zejména s podmínkami
uplatnění hlasovacího práva spojeného s upisovanými investičními akciemi, popř. s neexistencí takového práva, podmínkami
pro výplatu podílu na zisku a podmínkami pro odkoupení upisovaných investičních akcií.

11) Pokud Investor neuhradí Investovanou částku v plné výši do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v
němž je uzavřena Smlouva, nestane se upsání investičních akcií Fondu účinným a Smlouva se ruší od samého počátku.

12) Vydání investičních akcií zajistí administrátor Fondu postupem uvedeným ve stanovách a statutu Fondu. 
13) V případě, že bude v budoucnu prokázáno, že Investor nebyl v době uzavření Smlouvy kvalifikovaným investorem ve smyslu §

272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění platném a účinném v době uzavření 
Smlouvy, k úpisu akcií na základě Smlouvy se nepřihlíží a Investor je povinen a zavazuje se Fondu vrátit veškeré neplatně 
vydané investiční akcie. Dnem vrácení investičních akcií vzniká Investorovi právo na výplatu peněžních prostředků z majetku
Fondu a to v částce aktuální hodnoty vrácených investičních akcií, nejvýše však do výše Investované částky. Splatnost nároku
je stanovena na 180 dní od data vrácení investičních akcií.

14) Investor prohlašuje, že informace o své osobě, včetně bankovního spojení a adresy pro elektronickou komunikaci, jsou
pravdivé a aktuální a lze je využít pro účely zápisu do seznamu akcionářů Fondu. Investor se zavazuje oznámit
administrátorovi bez zbytečného odkladu změnu ve výše uvedených informacích. Nebude-li administrátorovi Fondu změna ve
výše uvedených informacích oznámena, neodpovídá Fond ani administrátor Fondu za škodu, která vznikne v důsledku jednání
Fondu nebo administrátora Fondu založeného na těchto nesprávných nebo neaktuálních informacích.

15) Investor bere na vědomí, že Administrátor je povinen pro účely poskytovaných investičních služeb dle § 11 ZISIF (dále jen
„Investiční služby“) a pro účely identifikace a kontroly dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „TrVýn“) zjišťovat a zpracovávat údaje o Investorech a dalších
osobách, včetně osobních údajů, potřebných k poskytování Investičních služeb bez nepřiměřených právních a věcných rizik
pro Administrátora. V případě, že Investor odmítne takové údaje Administrátorovi poskytnout, je Administrátor oprávněn
odmítnout poskytnutí požadované Investiční služby Investorovi. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Investorů a
souvisejících právech jsou uvedeny na internetových stránkách www.avantfunds.cz, konkr. v dokumentu GDPR – Zpracování
osobních údajů ve společnosti AVANT investiční společnost, a.s.

16) Jsou-li předmětem úpisu dle Smlouvy investiční akcie Podfondu Fondu, nahrazuje se slovo Fond použité v textu Smlouvy 
výrazem Podfond, hovoří-li Smlouva o statutu, investičních akciích, bankovním účtu, a majetku Fondu.

17) Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
18) Smlouva byla vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, kdy každá ze Smluvních stran obdrží jeden stejnopis této Smlouvy. 
19) Smlouva se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Podpisový záznam Investora 
Datum  

Podpis 

Jméno, příjmení, 
funkce/oprávnění 

Podpisový záznam Fondu/Podfondu 
Datum konfirmace 

Podpis 

Jméno, příjmení, 
funkce 

i Uvádějte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu Investora. 
ii Uvádějte prosím pouze pro bankovní účty peněžních ústavů se sídlem mimo Českou republiku. 
iii Uveďte prosím příslušný druh investiční akcie dle statutu, nebo proškrtněte v případě, že Fond nečlení investiční akcie dle druhu. 
iv Předpokládaná hodnota vkladu nebo splacené investice do fondu bude odpovídat částce alespoň 125.000,- EUR. 
v Předpokládaná hodnota vkladu nebo splacené investice do fondu bude odpovídat částce alespoň 1.000.000,- Kč, avšak nedosáhne 
částky 125.000,- EUR. 
vi Se zbytkem peněžní částky, za níž nebude moci být vydána celá investiční akcie, naloží Administrátor fondu v souladu se 
statutem.  



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
investora do fondu kvalifikovaných investorů 

učiněné v souladu s § 272 zákona č. 240/2013 Sb., 
o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

Administrátor 
Administrátor AVANT investiční společnost, a.s. 
IČO 275 90 241 
Sídlo Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, CZ 
Kontakt Email  info@avantfunds.cz Fax +420 296 566 445 

Investor 
Název/Jméno Investor 

Sídlo/Bydliště 

IČO

Zápis ve veřejném rejstříku 
(vyplní se v případě PO)

Osoba zastupující Investora 

Informace o Fondu a investici 
Fond TUTAMEN SICAV podfond MASTER 
Upisované cenné papíry Prioritní 
ISIN CZ0008043304
IČO 059 79 528 
Sídlo Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
investora do fondu kvalifikovaných investorů 
učiněné v souladu s § 272 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., 

o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

Jako investor, který má zájem investovat finanční prostředky do Fondu nákupem jeho účastnických cenných papírů, prohlašuji, že 
jsem byl informován o odlišnostech v regulaci fondů kvalifikovaných investorů a upozorněn na rizika spojená s investiční politikou 
Fondu, a že jsem se řádně seznámil se všemi riziky spojenými s investováním do Fondu.  

V případě, že nepatřím do okruhu osob uvedených v § 272 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních 
společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuji, že jsem si vědom rizik spojených s investováním do 
tohoto Fondu. 

Dále beru na vědomí, že v případě, že nemám dostatečné zkušenosti s investováním do majetku, na který se zaměřuje investiční 
politika Fondu podle statutu Fondu, nemusí být pro mě investice do Fondu vhodná. 

Toto prohlášení činím ještě před uskutečněním investice do Fondu jako nezbytnou podmínku pro tuto investici. 

V dne 

PODPIS INVESTORA 
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Jedná se o zadní (prázdnou) stranu prohlášení a pokud tisknete jednostranně, můžete tento list z dokumentace odstranit.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
investora do fondu kvalifikovaných investorů 

učiněné v souladu s § 272 zákona č. 240/2013 Sb., 
o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
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Informace o Povinné osobě 

NÁZEV POVINNÉ OSOBY TUTAMEN SICAV, a.s. 
IČO POVINNÉ OSOBY 059 79 528 ZÁPIS VE VEŘEJNÉM 

REJSTŘÍKU 
MS Praha , oddíl B, vložka 22370 

SÍDLO POVINNÉ OSOBY Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Informace o Klientovi 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ KLIENTA (PŘÍP. TITULY) 

ADRESA TRVALÉHO POBYTU 
KLIENTA 

Ulice Čp./č.o. 

PSČ a Obec 
Stát RČ 

A. Údaje k zamýšlené investici klienta:

Investiční fond: TUTAMEN SICAV podfond MASTER 

Část I. – finanční zázemí klienta 
(označte prosím odpovídající možnost) 

1. Jaká je celková výše vaší plánované investice do investičního fondu dle bodu A.: ………………….……….………….

2. Jakou část Vašeho majetku (včetně nemovitostí, likvidních aktiv, jiných investic apod.) představuje částka
uvedená v otázce 1. tohoto dotazníku?

a) jedná se o prostředky z půjčky nebo jiných cizích zdrojů
b) přesahuje hodnotu 75% mého celkového majetku
c) je v hodnotě 50-75% mého celkového majetku
d) je v hodnotě 25-50% mého celkového majetku
e) činí méně než 25% celkového majetku
f) jiný údaj: …………….……………………………..…………………………………………………………………………………………………….)

3. Za rok zpravidla ušetřím (vytvořím si finanční rezervu ve výši po odečtu nutných výdajů):
a) méně než ½ částky uvedené otázce č. 1. tohoto dotazníku
b) přibližně částku uvedenou v otázce č. 1. tohoto dotazníku
c) více než částku uvedenou v otázce č. 1. tohoto dotazníku

4. Zdroj pravidelných příjmů:
a) zaměstnání (obor: ………….……………………………………………………………………………………………………………………….)
b) podnikání (obor: …………….……………………………………………………………………………………………………………………….)

c) pronájem nebo jiné výnosy z vlastního nemovitého majetku

d) jiné (popište prosím: ………….…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………)

5. Máte nějaké finanční závazky plněné v pravidelných splátkách (hypoteční úvěr, leasing, apod.)?:
a) Ano (uveďte prosím jejich celkovou výši měsíčně):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)

b) Ne
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6. Je pravděpodobné, že u Vás v dohledné době vzniknou další podstatné finanční závazky (potřeby) v celkové
výši přesahující 1/2 částky uvedené otázce 1. tohoto dotazníku (včetně jiných závazků než zmíněných v otázce
č. 5, případně závazků již splatných)?

a) Ano (uveďte prosím jejich celkovou výši):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………)

b) Ne

7. V případě, že by vlivem nepříznivého vývoje hospodaření investičního fondu uvedeného v bodě A
hodnota vaší investice výrazně poklesla, bude to mít následující dopady na vaši životní úroveň:

a) Moje životní úroveň by se zásadním způsobem snížila.
b) Bude to nepříjemná komplikace, ale v zásadě se s tím vyrovnám.
c) Moji životní úroveň to nijak neovlivní.

Část II. – investiční cíle klienta 
(označte prosím odpovídající možnost) 

8. Po jak dlouhou dobu hodláte investiční nástroj držet (ponechat většinu investovaných prostředků ve fondu,
než požádáte o odkup podílových listů nebo akcií a zaslání peněžní částky na váš účet)?:

a) do 1 roku
b) v rozmezí 1 až 3 roky
c) v rozmezí 3 až 5 let
d) déle než 5 let

9. Jaký je Váš vztah k riziku?
a) Nechci podstupovat žádné riziko. Chci mít jistotu návratnosti všech prostředků.
b) Jsem ochoten podstoupit riziko dílčí ztráty investovaných prostředků.
c) Očekávám nadprůměrné výnosy a jsem si vědom možné výrazné ztráty investovaných prostředků.

10. Za jakým účelem hodláte peněžní prostředky investovat?
a) dočasné uložení peněžních prostředků, které mají charakter rezervy na zajištění základních životních
potřeb.

b) střednědobé uložení peněžních prostředků na předem známý účel (důchod, úspory, zajištění dětí, koupě
nemovitosti apod.)

c) dlouhodobé zhodnocení volných peněžních prostředků, které nemají předem určený účel, ale je vysoce
pravděpodobné, že je v budoucnu budu alespoň z části potřebovat.

d) zhodnocení s možností nadprůměrného výnosu s tím, že jsem si vědom rizika možné ztráty takové
investice (spekulace), resp. vzniku dalších finančních závazků.

11. Jaký roční výnos v procentech
očekáváte?

a) do 5% p.a.
b) 5-10% p.a.
c) 10-20% p.a.

12. Jak rozumím tomu, co je hlavní investiční strategií investičního fondu uvedeného v bodě A, tzn., do čeho Fond
plánuje investovat (např. nemovitosti, komodity, cenné papíry, pohledávky a úvěry apod.)?
Popište prosím:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK  
FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ 
klient: právnická osoba
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Část III. - odborné znalosti a zkušenosti klienta v oblasti investic 

13. Máte vzdělání, které se vztahuje k obchodování s investičními nástroji, resp. investování do investičních
nástrojů/investičních fondů (např. VŠ ekonomického směru, apod.)?

a) Ano (uveďte prosím jaké):

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)      

b) Ne

14. Máte pracovní nebo podnikatelskou zkušenost, která by se vztahovala k obchodům s investičními
nástroji/investičními fondy (např. obchodník s cennými papíry, banka, investiční společnost apod.):

a) Ano (uveďte prosím jakou):

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)    

b) Ne

15. Na škále 1-5 (kde 1 znamená, že jste odborník v dané oblasti a 5 znamená, že nemáte žádnou znalost) uveďte
prosím aktuální hloubku znalostí nebo zkušeností nabytých např. při studiu, zaměstnání nebo na základě
osobního zájmu v oblasti investování do investičních nástrojů/investičních fondů:

1 
(odborník) 2 3 4 5 

(žádná znalost) 

16. Odpovězte prosím, zda níže uvedené platí o investici do investičních akcií nebo podílových listů investičního
fondu:
a) jedná se o formu spoření s pevným výnosem (úrok) Ano  Ne 
b) investice je pojištěna podobně jako vklad u Garančního systému Ano  Ne 
c) výnos a návratnost investice do fondu jsou zaručeny Ano  Ne 
d) investice zajišťuje právo ovlivňovat obchodní řízení fondu Ano  Ne 
e) mám právo na odkoupení mých cenných papírů fondem Ano  Ne 
f) cena nabývaného podílového listu (investiční akcie) Fondu je vždy předem známa       Ano                    Ne

17. Máte předchozí zkušenost s investováním do investičních fondů případně jiných aktiv s podobným rizikovým

profilem nebo zaměřením investiční politiky?

a) Ano (uveďte prosím) - frekvenci investic:
• jednorázově
• pravidelně

- měsíčně
- čtvrtletně
- ročně

• přibližná délka držení investic:
- do 1 roku
- 1-3 roky
- 3-5 let
- 5 a více let
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18. Na škále 1-5 (kde 1 znamená, že jste odborník v dané oblasti a 5 znamená, že nemáte žádnou znalost) uveďte
prosím aktuální hloubku znalostí nebo zkušeností s investicemi do aktiv (do majetku), do kterých podle své
investiční strategie má investovat investiční fond uvedeného v bodě A:

1 
(odborník) 2 3 4 5 

(žádná znalost) 

Popište prosím vaši zkušenost s investicemi do aktiv Fondu:

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………….......................................................................................................................................
.………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................

V dne 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poznámky (vyplňuje odpovědný pracovník Investičního fondu): 

PODPIS KLIENTA: 

• rozsah investic (přibližný obvyklý objem):
- činí méně než ½ částky uvedené otázce 1. tohoto dotazníku
- představuje zhruba výši částky uvedené otázce 1. tohoto dotazníku
- přesahuje výši částky uvedené otázce 1. tohoto dotazníku

b) Ne

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK  
FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ 
klient: právnická osoba
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TISK FORMULÁŘE ULOŽIT FORMULÁŘ

Vážená klientko, vážený kliente,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a seznámili Vás s dalším postupem.

1. Smluvní dokumentace

Věříme, že jste si s vyplněním smluvní dokumentacevěděli rady. Pokud by Vám bylo cokoli nejasného, neváhejte nás 
kontaktovat na níže uvedeném emailu či telefonu. Dokumentaci si uložte a 1x celý formulář vytiskněte (obsahuje 
počet potřebných pare). Na identifikačním a kontrolním dotazníku je třeba ověřit Váš podpis, proto navštivte úřad, 
který prověření provede a vydá Vám veřejnou listinu o identifikaci. Na ostatních dokumentech, včetně smlouvy o 
úpisu akcie, není třeba podpis ověřovat. Nyní je vše třeba celou smluvní dokumentaci doručit do kanceláře fondu 
TUTAMEN SICAV a.s., a to buď poštou anebo osobně po předchozí telefonické domluvě, v takovém případě můžeme 
Vaše ověření provést v kanceláři i osobně. Naši kancelář č. 5 naleznete v 5. patře budovy Van Graaf,               
Václavské náměstí 17, 110 00 Praha 1.

2. Schválení

Smluvní dokumentace bude po prvotní kontrole a zaevidování předána na AVANT investiční společnost, která je 
správcem fondu. Ta provede Vaše ověření a potvrdí mailem Vám, zda je vše v pořádku, případně Vás vyzve k 
doplnění či upřesnění vybraných informací. Následně Vám AVANT investiční společnost odešle  potvrzenou  smlouvu 
o úpisu akcií doporučeně na Vaší korespondenční adresu.

3. Převod financí

Počkejte prosím, než investiční společnost AVANT provede schvalovací proces, který bude zakončen odesláním 
potvrzovacího emailu, ve kterém bude uvedeno i číslo účtu našeho fondu 7349782/0800. Následně můžete provést 
převod, jako variabilní symbol použijte svoje IČ. S ohledem na postup dle bodu 5. je vhodné Vaše finanční prostředky 
převést do posledního dne v daném měsíci. Zasíláte částku uvedenou ve Smlouvě o úpisu investičních akcií včetně 
vstupního poplatku, ve Vašem případě                           .

4. Potvrzení převodu

Jednou týdně provádíme kontrolu příchozích plateb na účet fondu a přijetí Vašich prostředků Vám potvrdíme 
emailem. Zkontrolujeme, zda došla celá investiční částka včetně vstupního poplatku, i to v potvrzení naleznete.

5. Nákup akcií

Akcie budou nakoupeny k poslednímu dni v měsíci, ve kterém byly přijaty Vaše finanční prostředky na účet fondu v 
plné výši odpovídající smlouvě včetně poplatku. Hodnota akcií se vyčísluje vždy okolo 25. dne následujícího měsíce, 
kdy investiční společnost AVANT uzavírá report o hospodaření, který předává ČNB. Výjimkou může být přelom roku, 
kdy fond podléhá auditu a zde se může uzávěrka protáhnout o několik týdnů.

6. Vystavení a předání akcií

O počtu nakoupených akcií fondu budete informování výpisem z přenesené evidence správce fondu investiční 
společnosti AVANT. Tento výpis obdržíte zpravidla na konci měsíce následujícího po měsíci, ve kterém investujete. 
Takový výpis dále obdržíte minimálně 1x ročně k poslednímu dni v roce anebo si jej můžete na vyžádání nechat 
kdykoli zaslat.

Věříme, že Vám tyto informace pomohou v kontrole následných kroků. Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte 
nás kontaktovat na info@TUTAMEN.cz nebo telefonicky na 910 610 319.

„CHRÁNÍME VAŠE INVESTICE“

Váš TUTAMEN
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