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R O Z H O D N U T Í 

Česká národní banka, jako orgán dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., 

o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, orgán dohledu nad kapitálovým trhem 

podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDKT“) a orgán dohledu podle 

zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), rozhodla ve společném správním řízení vedeném 

podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s účastníky řízení 

1) společností APS Investment Funds S. à r.l., reg. č. B219886, se sídlem 6, rue Eugène 

Ruppert, Lucemburk L-2453, Lucemburské velkovévodství, 2) společností 

APS Holding S.A., reg. č. B201461, se sídlem 6, rue Eugène Ruppert, Lucemburk L-2453, 

Lucemburské velkovévodství, a 3) Ing. Martinem Machoněm, MBA, nar. 22. března 1971, 

trvale bytem Praha 3 – Vinohrady, Slezská 2141/116, PSČ 130 00, zastoupenými společností 

Conseq Finance, a.s., o žádostech o udělení souhlasu k nabytí kvalifikované účasti 

na samosprávném investičním fondu podle § 520 odst. 1 písm. a) ZISIF, které byly České 

národní bance doručeny dne 28. května 2021 a 4. června 2021, takto: 

I. Společnosti APS Investment Funds S. à r.l., reg. č. B219886, se sídlem 6, rue 

Eugène Ruppert, Lucemburk L-2453, Lucemburské velkovévodství, se podle § 520 

odst. 1 písm. a) ZISIF uděluje předchozí souhlas k nabytí kvalifikované účasti, 

která dosáhne nebo překročí 50 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv 

samosprávného investičního fondu EDULIOS, investiční fond s proměnným 

základním kapitálem, a.s., IČO 03624251, se sídlem Praha 4 - Nusle, 

Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00; 

II. Společnosti APS Holding S.A., reg. č. B201461, se sídlem 6, rue Eugène Ruppert, 

Lucemburk L-2453, Lucemburské velkovévodství, se podle § 520 odst. 1 písm. a) 

ZISIF uděluje předchozí souhlas k nabytí kvalifikované účasti, která dosáhne 

nebo překročí 50 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv samosprávného 

investičního fondu EDULIOS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, 

a.s., IČO 03624251, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00; 

III. Ing. Martinu Machoňovi, MBA, nar. 22. března 1971, trvale bytem Praha 3 – 

Vinohrady, Slezská 2141/116, PSČ 130 00, se podle § 520 odst. 1 písm. a) ZISIF 

uděluje předchozí souhlas k nabytí kvalifikované účasti, která dosáhne 

nebo překročí 50 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv samosprávného 
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investičního fondu EDULIOS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, 

a.s., IČO 03624251, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00. 

O D Ů V O D N Ě N Í 

Vzhledem k tomu, že Česká národní banka účastníkům řízení v plném rozsahu vyhověla, není 

podle § 68 odst. 4 správního řádu odůvodnění tohoto rozhodnutí třeba. 

 

P O U Č E N Í 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 6 odst. 2 ZDKT podat rozklad u České národní banky, 

Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, a to prostřednictvím sekce licenčních a sankčních řízení. 

Lhůta pro podání rozkladu činí podle § 83 odst. 1 ve spojení s § 152 odst. 5 správního řádu  

15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. O rozkladu proti rozhodnutí České národní banky 

rozhoduje bankovní rada České národní banky.   
 

 

 

 

 

         

       

Ing. Karel Gabrhel, LL.M. Mgr. Hana Fousková 

ředitel 

sekce licenčních a sankčních řízení 
podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

ředitelka 

odbor licenční 
podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

Doručuje se (prostřednictvím datové schránky): 

Conseq Finance, a.s., IČO 61498246, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05 (zástupce všech 

tří účastníků řízení na základně plné moci) 
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