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Jet Industrial Lease SICAV, a. s., se sídlem na adrese Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno,  

identifikační číslo: 096 28 282, jakožto investiční fond zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Brně pod sp. zn. B 8448, zastoupený společností Jet Investment, a. s., se sídlem na adrese Hlinky 49/126, Pisárky, 

603 00 Brno, identifikační číslo: 038 90 333, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 

sp. zn. B 7268, jakožto statutární orgán a investiční společnost obhospodařující (dále též „Obhospodařovatel“)  

shora uvedený investiční fond kvalifikovaných investorů (dále též „Fond“)

tímto činí v souladu s § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, 

ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZISIF“), tuto

a vyzývá tímto případné investory splňující požadavky kvalifikovaného investora ve smyslu § 272 ZISIF  

k úpisu investičních akcií Fondu vydaných k Podfondu, a to konkrétně Investičních akcií třídy I1 a I2,  

jakož i Investiční akcie P (jak jsou všechny specifikovány ve statutu Fondu ve znění dodatku č. 1,  

dále společně též „Investiční akcie“)

Obhospodařovatel Fondu rozhodl dne 4. ledna 2021 o učinění veřejné výzvy k úpisu kusových Investičních  

akcií třídy I1 a I2 a Investičních akcií P Fondu ve formě na jméno v podobě zaknihovaného cenného papíru.

Fond vznikl dne 26. října 2020 zápisem do obchodního rejstříku ve formě akciové společnosti s proměnným 

základním kapitálem, je fondem kvalifikovaných investorů a je oprávněn vytvářet podfondy.

Podfond byl zapsán do seznamu vedeného Českou národní bankou ke dni 2. prosince 2020.

Obhospodařovatel: Jet Investment, a. s., se sídlem Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno, IČ: 03890333,  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 7268.

Administrátor: QI Investiční společnost, a. s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČ: 27911497,  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 11985.

VEŘEJNOU VÝZVU K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ VYDÁVANÝCH FONDEM NA ÚČET 
PODFONDU Jet Industrial Lease Podfond SICAV (dále též „Podfond“)
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Podrobné podmínky úpisu, vydání a odkupu Investičních akcií, jakož i další podmínky týkající se Fondu a Podfondu, 

jsou uvedeny ve stanovách a statutu Fondu; uvedené dokumenty jsou k dispozici na kontaktním místě uvedeném 

níže.

Fond je v zájmu udržení stability a důvěryhodnosti oprávněn prostřednictvím statutárního orgánu rozhodnout,  

kteří zájemci upíší Investiční akcie, případně v jakém množství; na úpis Investičních akcií tak není právní nárok  

a Fond není povinen jakoukoliv smlouvu zájemcem o vydání Investičních akcií uzavřít a není povinen vyhovět 

žádosti o vydání Investičních akcií, a to i bez uvedení důvodu.

Tímto se stanovuje lhůta k úpisu Investičních akcií, která počíná dne 4. ledna 2021, který bude okamžikem 
uveřejnění této Výzvy. První upisovací období, během kterého bude Fond vydávat Investiční akcie za zvláštních 

podmínek, tedy bude v souladu se stanovami a statutem Fondu trvat do 31. března 2021.

Kontaktní osobou a místem pro zájemce o úpis Investičních akcií:

•  v případě investic v rozmezí 1–5 milionů Kč je kontaktní osobou společnost Conseq Investment Management, a. s.  

a kontaktním místem Burzovní palác, Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00.

•  v případě investic od 5 milionů Kč je kontaktní osobou Fond a kontaktním místem sídlo Fondu.

 

V Brně dne 4. ledna 2021

Jet Industrial Lease SICAV, a. s.  

Ing. Igor Fait Ing. Lubor Turza

pověřený zmocněnec člena představenstva pověřený zmocněnec člena představenstva 
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