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Sekce licenčních a sankčních řízení     

 

          V Praze dne 2. listopadu 2021 

          Čj.: 2021/108600/CNB/570 

Počet stran: 1  

 

 

Vyrozumění o zápisu údajů o podfondu společnosti APS CREDIT FUND 

SICAV, a.s., do seznamu investičních fondů s právní osobností 

  

 

 

      Dne 20. října 2021 byla České národní bance (dále jen „ČNB“) doručena 

pod čj. 2021/108367/CNB/570 žádost investičního fondu APS CREDIT FUND SICAV, a.s.,1 

IČO 03624251, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Celetná 988/38, PSČ 110 00, zastoupeného 

společností QI investiční společnost, a.s., IČO 27911497, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, 

PSČ 110 05, o zápis údajů o podfondu společnosti APS CREDIT FUND SICAV, a.s., 

zapsané v seznamu investičních fondů s právní osobností, který ČNB vede v souladu 

s ustanovením § 597 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech 

a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“). 

 

     ČNB Vás tímto informuje, že s účinností k datu 1. listopadu 2021 byl do seznamu 

investičních fondů s právní osobností vedeného podle § 597 písm. a) ZISIF zapsán k výše 

uvedenému investičnímu fondu s proměnným základním kapitálem údaj o podfondu 

s názvem RHAPSODY, podfond APS CREDIT FUND.  

 

       V souvislosti s podanou žádostí na základě doplňujících podkladů doručených ČNB 

ve dnech 25. a 27. října 2021 byla současně do seznamu investičních fondů s právní 

osobností zapsána změna údajů o depozitáři investičního fondu APS CREDIT FUND 

SICAV, a.s., tak, že místo společnosti Československá obchodní banka, a. s., byla s účinností 

k datu 21. října 2021 zapsána společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
 

     Seznam investičních fondů s právní osobností je uveřejněn na webových stránkách ČNB 

– viz  www.cnb.cz/cnb/jerrs. 

 

 

 

Mgr. Hana Fousková   

 

Ing. Ingrid Balová 

ředitelka  

                        odbor licenční 
podepsáno elektronicky 

vedoucí  

             referát fondového investování  
podepsáno elektronicky 

 
 

Doručuje se (prostřednictvím datové schránky): 

QI investiční společnost, a.s., IČO 27911497, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05 (k rukám 

Mgr. Markéty Káchové) 

                                                           
1 Do 20. října 2021 obchodní firma EDULIOS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
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