
 

Vyjádření společnosti DELTA Investiční společnost, a.s. 
k aktuální situaci a dění ohledně fondu CFH investiční fond 

SICAV, a.s. 
 
Praha 07. 11. 2022 - Společnost DELTA Investiční společnost, a.s. (DELTA IS) dne 
21.9.2022 přijala rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií 
fondu CFH investiční fond SICAV, a.s. (Fond).   
 
Poté co DELTA IS pozastavila vydávání a odkupy investičních akcií, provedla řadu kroků 
k zajištění co nejlepší pozice pro investory Fondu. Došlo mj. k zesplatnění úvěrů a zaslání 
výzvy k jejich okamžitému úplnému splacení, Předžalobní výzvy a výzvy k plnění všech záruk 
a zajištění dle úvěrových dokumentací. DELTA IS zajistila připojení společnosti CFH investiční 
fond SICAV, a.s. k insolvenčnímu řízení na společnosti CEPO Green3, SE (bývalé Fair Credit 
International, SE). 
 
DELTA IS pověřila plnou mocí na zastupování a pomoc s řešením situace advokátní kancelář 
JUDr. Jana Langmeiera, která má zkušenosti v obdobných situacích a je zároveň 
insolvenčním správcem se zvláštním povolením, a tudíž jsme společně schopni řešit situace 
včetně vyhodnocení dopadů až po insolvenční řízení. JUDr. Jan Langmeier má zkušenosti se 
zastupováním celé řady věřitelů v tuzemských i zahraničních insolvenčních řízeních, které 
jsou vedeny například proti společnostem z koncernové skupiny Arca Investments, a.s., nebo 
proti společnostem ovládaných Ing. Pavolem Krúpou, mezi něž patří například KGI -Global 
Investments, a.s., BGQ Czech, a.s., NFA Holding a.s., či zastupuje věřitele v insolvenčních 
kauzách týkajících se skupiny C2H.  
 
DELTA IS je v kontaktu s managementem společnosti Fair Credit Czech s.r.o. (FCC) ohledně 
jejich situace a snaží se získat co nejvíce informací k fungování společnosti a jejímu dalšímu 
vývoji. Jedním z nejaktuálnějších poznatků je, že došlo ke změnám obchodních firem u 
několika společností patřících do skupiny Fair Credit, a to aniž by dotčené společnosti o tomto 
jakkoliv informovaly své věřitele či obchodní partnery. Ke změně názvu obchodní firmy došlo 
konkrétně u společnosti Fair Credit International, SE, jejíž nový název zní CEPO Green3, SE, 
a u společnosti Fair Credit Holding a.s., která je nově CEPO Green4 a.s. Jak bylo uvedeno výše, 
DELTA IS neměla žádné informace o těchto změnách a dozvěděla se je až z veřejně 
dostupných zdrojů.  
 
První zásadní událostí bylo podání návrhu na prohlášení úpadku společnosti CEPO green 3, 
bývalé Fair Credit International, SE, který na sebe podala sama společnost; insolvenční řízení 
proti jmenované společnosti je vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 57 INS 
16896/2022. Do předmětného insolvenčního řízení společnost CFH investiční fond SICAV, 
a.s., jejímž členem představenstva společnost DELTA IS je, přihlásila své pohledávky za 
dlužníkem, a to dne 31. 10. 2022. Dále podala společnost CFH investiční fond SICAV, a.s. 
příslušnému insolvenčnímu soudu návrh na jmenování prozatímního věřitelského výboru, 
jehož jmenování považuje za nezbytné, zejména z důvodu větší kontroly nad děním 
v předmětném insolvenčním řízení.  Ze stejných důvodů, jaké byly uvedeny výše, má 
společnost CFH investiční fond SICAV, a.s. zároveň zájem stát se jedním z členů prozatímního 
věřitelského výboru. Aktuálně se čeká, jak soud o shora uvedeném návrhu rozhodne.   



 

 
Druhou zásadní informací je změna vlastníka společnosti FCC, která je velmi nejasná. Sto 
procent společnosti FCC je totiž ve vlastnictví společnosti Ekonprofi, s.r.o. (Ekonprofi). 
DELTA IS pověřila svého právního zástupce, aby zajistil u příslušného rejstříkového soudu 
dokumentaci, která byla podkladem k převodu stoprocentního podílu ve společnosti FCC 
právě na společnost Ekonprofi. Společnost Ekonprofi DELTU IS oslovila se zájmem o setkání, 
které budou probíhat v následujících týdnech, a jejich předmětem bude prezentace přístupu 
nového vlastníka k řešení aktuální situace. 
 
Dalšími kroky, které DELTA IS hodlá podniknout bude podání insolvenčního návrhu na 
společnost Concord Financial Holding a.s. a Ing. Martina Nejedlého. V souvislosti se 
společností Concord Financial Holding a.s. DELTA IS také zvažuje podání žaloby na 
prohlášení nicotnosti přijatých usnesení valné hromady, která se konala v červnu letošního 
roku, a na níž měl být, kromě jiného, statutárním orgánem zvolen pan Jiří Záruba.  
 
DELTA IS provádí průběžnou analýzu situace a jejím cílem je jednoznačná ochrana investorů 
Fondu a zajištění prostředků k maximálnímu možnému uspokojení investorů fondu. Situace 
je však i nadále nepřehledná a námi činěné kroky směřují k sekuritizaci našich klientů i 
s ohledem na dlouhodobý horizont.  
 
Investoři se na nás mohou obracet na nahrávanou telefonickou linku: +420 601 558 681. 
 

 


	Vyjádření společnosti DELTA Investiční společnost, a.s. k aktuální situaci a dění ohledně fondu CFH investiční fond SICAV, a.s.

