25.října 2012

Vážení investoři,

rád bych Vás informoval o změnách týkajících se společnosti J&T Advanced Solutions SICAV p.l.c.
a fondů J&T Alternative Investments a J&T Advanced Equity, jejichž jste podílníci (akcionáři).
V souvislosti se změnou administrátora dochází s účinností od 15.11.2012 ke změně sídla společnosti
z původního HSBC Operations Centre, 80 Mill Street, Quormi, QRM 3101, Malta na adresu nového
administrátora Valletta Fund Services Limited, TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street, Mriehel,
Birkirkara, BKR 3000, Malta.
S účinností od 15.11.2012 dochází, jak již bylo uvedeno výše, ke změně administrátora společnosti. Novým
administrátorem společnosti se stává Valletta Fund Services Limited, která v pozici administrátora nahrazuje
HSBC Malta. Nový administrátor přebírá rovněž činnost company secretary a bude zodpovědný za přípravu
finančních výkazů společnosti.
S účinností od 15.11.2011 dochází rovněž ke změně poskytovatele custody služeb pro naši společnost a fondy.
Novým poskytovatelem custody služeb se stává Komerční banka, a.s., která nahrazuje HSBC Malta.
Důvodem vedoucím ke změnám poskytovatelů služeb byla nespokojenost se stávajícím poskytovatelem služeb
HSBC Malta. Nový provideři nabídli kromě lepšího servisu také výhodnější finanční podmínky. V neposlední
řadě si změnou poskytovatelů služeb připravujeme půdu pro další rozvoj našeho působení na Maltě.
Vážení investoři, děkuji Vám za projevenou důvěru při správě Vašich volných finančních prostředků, jejichž část
máte investovánu v rámci našich maltských fondů a doufám, že změny poskytovatelů služeb přinesou nejen
úsporu nákladů ale také zkvalitnění poskytovaných služeb. Přehled nových sazeb za jednotlivé služby naleznete
na následující straně. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat své příslušné klientské manažery,
případně přímo správce fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. na tel. čísle + 420 221 710 570. Kopie nově
platných statutů budou k dispozici u manažera a administrátora fondů od 15. listopadu 2012.

S úctou

Roman Hajda
Ředitel/Director
J&T Advanced Solutions SICAV p.l.c.

Custody poplatky (Komerční banka)
Custody poplatky jsou kalkulovány z čistého objemu aktiv fondu dle jednotlivých položek v portfoliu roční procentuální
sazbou. Poplatky jsou účtovány na měsíční bázi na základě průměrné hodnoty aktiv v daném měsíci. Transakční náklady
jsou účtovány při uskutečnění transakce fixní sazbou.
Safekeeping poplatky:
Fixed income, akcie – Česká republika

1,5 bps p.a.+ externí náklady

Eurobondy

3 bps p.a.

Akcie - Francie, Německo, USA

8 bps p.a.

Podílové fondy – Euroclear

4 bps p.a.

Transakční poplatky:
Fixed income, akcie – Česká republika

500 CZK

Eurobondy

800 CZK

Akcie – Francie, Německo, USA

1 000 CZK

Podílové fondy- Euroclear

800 CZK

Interní transfery EOC, CBL + bridge

800 CZK

Poplatky za administraci (Valletta Fund Services Limited)
Administrátor fondů obdrží za svou činnost na základě smlouvy o administraci poplatek, jehož výše je determinována
objemem aktiv fondu dle následující tabulky:
Velikost fondu

% z čistého objemu aktiv

< €25 mil.

0.100% p.a.

> €25 mil. < €75 mil.

0.080% p.a.

> jakákoliv částka přesahující €75 mil.

0.0750% p.a.

Minimální poplatek administrátora činí 15.000 EUR ročně. Při kalkulaci bude použito průměrné roční velikosti fondu.
Roční poplatek administrátora za přípravu finančních výkazů činí 850 EUR.

Poplatky týkající se Corporate Secretary (Valletta Fund Services)
Administrátor obdrží za poskytování služeb Company Secretary roční poplatek 3000 EUR plus DPH. Tato platba zahrnuje
maximálně 30 hodin ročně. Při překročení uvedeného limitu hodin bude aplikována hodinová sazba ve výši
100 EUR/hodina.

th

25 October 2012

Dear Shareholder,
I would like to inform you about the changes regarding the company J&T Advanced Solutions SICAV p.l.c. and
it`s Sub-Funds J&T Alternative Investments Fund and J&T Advanced Equity Fund.
th

In connection with change of the Administrator of the Scheme and with effect from 15 November 2012 the
registered office of the company is going to change from current HSBC Operations Centre, 80 Mill Street,
Quormi, QRM 3101, Malta to the registered office of new Administrator Valletta Fund Services Limited,
TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street, Mriehel, Birkirkara, BKR 3000, Malta.
th

With effect from 15 November 2012 the change of the Administrator will take place as it has been mentioned
above. We decided to appoint Valletta Fund Services Limited as a new Administrator for our Scheme.
Valletta Fund Services Limited which will replace HSBC Malta, will also act as a company secretary and will be
responsible for financial statements preparation.
We also decided to appoint Czech based Komerční banka, a.s. as a new custodian for our Scheme. Komerční
th
banka will replace HSBC Malta with effect from 15 November 2012.
The reason for all above mentioned changes has been dissatisfaction with current services provider HSBC
Malta. The new appointed providers offered not even better service, but also much reasonable quote for the
service. And last but not least through the change of service providers we will be much more ready for boost
of our activities in Malta.
Dear investor, thank you for choosing our Maltese Funds as a part of your investments and I hope that the
change in service providers will bring not only cost savings but also better quality of the services. You can find
new quotes for the services on following page.
If you have any questions about the above described changes or any aspect of your investment, please
contact your client manager or directly fund manager (J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.) on
+420 221 710 570. Copies of the updated documentation of the Fund will be available from the Manager and
th
the Administrator, as from 15 November 2012.

Yours faithfully,

Roman Hajda
Director
J&T Advanced Solutions SICAV, p.l.c.

Remuneration of Custodian (Komerční banka)
The Custodian shall receive fees on the basis of NAV of the Sub-Fund. A safe custody charge expressed either in fixed
amount or in basis points per annum, will be charged on a monthly basis on the average value of the portfolio during that
month. The table below indicates this charge per country and investment type:
Safekeeping fees:
Fixed income, equities - Czech Republic

1,5 bps p.a.+ external costs

Eurobonds

3 bps p.a.

Equities - France, Germany, USA

8 bps p.a.

Mutual funds – Euroclear

4 bps p.a.

Transaction fees:
Fixed income, equities - Czech Republic

500 CZK

Eurobonds

800 CZK

Equities – France, Germany, USA

1 000 CZK

Mutual funds- Euroclear

800 CZK

Internal transfer EOC, CBL + bridge

800 CZK

Administration Fees (Valletta Fund Services Limited)
The Administrator shall receive, for the performance of its services under the Administration Agreement, an administration
fee on the basis of the NAV of the Sub-Fund as follows:
Fund Size

% of Net Asset Value

< €25 million

0.100% p.a.

> €25 million to €75 million

0.080% p.a.

> any amounts in excess of €75 million

0.0750% p.a.

Administration fees are subject to a minimum fee of EUR15.000 per annum. In order to establish the applicable tier, the
Administrator will take into consideration the aggregate funds size, thereby benefiting the Sub-Funds from a lower tier.
The Administrator is also entitled to a fee of EUR850 per annum in respect of the preparation of financial statements for
this Sub-Fund.

Corporate Secretarial Fees (Valletta Fund Services Limited)
The Administrator shall receive an annual fee on a time spent basis of EUR 3,000 per annum plus VAT covering a maximum
of 30 hours annually. A fee of EUR100 per hour will apply thereafter.

