
 

Vyjádření společnosti DELTA Investiční společnost, a.s. 
k rozhodnutí představenstva o opakovaném pozastavení 

vydávání a odkupování investičních akcí CFH Investiční fond 
SICAV, a.s. 

 
Praha 17. 03. 2023 - Společnost DELTA Investiční společnost, a.s. (DELTA IS) dne 
15.03.2023 přijala rozhodnutí o opakovaném pozastavení vydávání a odkupování 
investičních akcií fondu CFH investiční fond SICAV, a.s. (Fond).   
 
Poté co DELTA IS pozastavila vydávání a odkupy investičních akcií dne 21.9.2022 a 
15.12.2022 provedla řadu kroků k zajištění co nejlepší pozice pro investory Fondu. 
 
Ve vztahu ke společnostem ze skupiny Fair Credit, se kterými bylo zahájeno insolvenční 
řízení, tj. CEPO Green 3 (dříve Fair Credit International, SE) a Concord Financial Holding a.s., 
došlo ze strany DELTA IS ve spolupráci s renomovanou právní kanceláři k uplatnění veškerých 
nároků Fondu, resp. obou Podfondů, a to formou přihlášek pohledávek.  

V případě CEPO Green 3 již došlo k prohlášení úpadku soudem, kdy soud současně rozhodl, 
že tento úpadek se bude řešit konkursem, tj. zpeněžením majetku dlužníka a následným 
uspokojením věřitelů z výtěžku zpeněžení. V případě insolvenčního řízení s Concord Financial 
Holding a.s. dlužník s prohlášením svého úpadku nesouhlasí. Soud proto nařídil zvláštní 
jednání za účelem projednání úpadku, a to na 22.03.2022. I v tomto případě je 
pravděpodobné, že úpadek této společnosti bude soudem nakonec prohlášen. Fond se bude 
soudního jednání o úpadku účastnit prostřednictvím svého právního zástupce. 

Jak v případě CEPO Green 3, tak v případě Concord Financial Holding a.s. přistupuje DELTA 
IS k výkonu věřitelské pozice Fondu aktivně a v tomto duchu požádala soud mj. o jmenování 
Fondu za člena věřitelského výboru, který dohlíží nad činností insolvenčního správce a 
řádným průběhem insolvenčního řízení z pohledu věřitelů. V obou případech bylo žádostem 
ze strany soudu vyhověno, přičemž z iniciativy Fondu již na úrovni výborů probíhají první 
jednání. 

Jak jsme již dříve avizovali, DELTA IS se bude snažit svým aktivním a konstruktivním 
působením v obou insolvenčních řízeních hájit zájmy všech věřitelů a přispět tak v rámci 
možností mj. k dosažení maximální možné míry uspokojení pohledávek Fondu a tím pádem i 
k maximální ochraně investic do Fondu. S ohledem na zatím dostupné informace o stavu 
majetku a závazků společností CEPO Green 3 a Concord Financial Holding a.s. je však nadále 
pravděpodobné, že uspokojení věřitelů bude spíše nízké. 

Vedle prosazování práv Fondu v obou insolvenčních řízeních se proto DELTA IS rovněž nadále 
soustředí na uplatňování příslušných zajišťovacích nástrojů vůči dalším osobám propojeným 
se skupinou Fair Credit, vůči kterým insolvenční řízení dosud zahájeno nebylo. 



 

Co se jednání s Fair Credit Czech s.r.o. (FCC) o restrukturalizaci poskytnutých úvěrů týče, 
DELTA IS již poskytla FCC konkrétní návrh restrukturalizační dohody, jejíž obsah je v tuto 
chvíli předmětem vzájemných jednání. Cílem nadále zůstává touto dohodou přispět 
k ochraně investorů Fondu a maximalizovat návratnost jejich investic. V rámci jednání jsme 
si vyžádali audit IT služeb, procesu vymáhání pohledávek a také zpracování statutárního 
auditu renomovanou společností. Výsledky těchto auditů mají za cíl potvrdit, že FCC bude 
schopná plnit řádně svoje závazky. 

Při splnění námi požadovaných podmínek bude možné přecenit hodnoty Podfondů podle 
reálného očekávání a stavu úvěrů a obnovit vydávání a odkup investičních akcií emitovaných 
Fondem k Podfondům. Protože jednání stále intenzivně probíhají, nemůžeme více vývoj 
komentovat.  

Po obnovení vydávání a odkupování investičních akcií budou mít investoři možnost si akcie 
odkoupit za aktuálně stanovenou hodnotu anebo odkup vzít zpět a v investici nadále setrvat.  

DELTA IS bude i nadále důrazně vyjednávat s FCC a sledovat vývoj insolvenčních řízení a 
aktivně se do nich zapojovat. Cílem zůstává jednoznačná ochrana investorů Fondu a zajištění 
prostředků k maximálnímu možnému uspokojení investorů Fondu. Situace je však 
komplikovaná 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. 
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