
 • Máte záujem o kolektívne investovanie?

 • Chcete sa dozvedieť viac o možnostiach, ktoré v tejto 
oblasti existujú?

 • Nie ste si istí, či je Česká republika vhodným miestom 
na podnikanie v oblasti kolektívneho investovania?

 • Potrebujete odbornú radu o právnom prostredí 
českého trhu kolektívneho investovania?

 • Viete, že nový zákon o kolektívnom investovaní 
účinný od vstupu Českej republiky do Európskej únie 
zjednodušil podmienky pre zahraničné spoločnosti 
podnikajúce v oblasti kolektívneho investovania do 
cenných papierov (UCITS), ktoré ponúkajú svoje 
produkty v Českej republike?

 • Chcete využiť svoj európsky pas?

 • Viete o všetkých súvisiacich ohlasovacích 
povinnostiach?

 • Poznáte rôzne druhy fondov, ale nie ste si istí 
podmienkami a požiadavkami, ktoré je potrebné splniť 
na účel ich založenia?

 • Tím právnikov, ktorý sa špecializuje na finančné služby, 
priebežne sleduje predpisy súvisiace s kolektívnym 
investovaním v Českej republike a v súlade  
s vašimi potrebami vám ochotne poskytne súvisiace 
poradenstvo.

 • Podľa vašich špecifických požiadaviek pripravíme pre 
vás najvhodnejšie riešenia, ktoré urýchlia váš vstup na 
český trh kolektívneho investovania.

Kolektívne investovanie
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