
 
 

 

 

 

T I S K O V Á  Z P R Á V A  

 

 

 
Amsterdam 14. září 2022 
 

Arcona Property Fund N.V. zahajuje program zpětného odkupu akcií 
 

Arcona Property Fund N.V. (Fond), fond kotovaný na burze, který investuje do komerčních 

nemovitostí ve střední Evropě, hodlá dne 15. září 2022 nakoupit své kmenové akcie na Euronext 

Amsterdam, a to za cenu ve výši 1,5 milionu EUR. Nabyté akcie budou následně zrušeny na základě 

rozhodnutí valné hromady akcionářů. Tento zpětný odkup akcií je součástí větší tranše dosahující 

výše 10 milionů EUR, kterou Fond, po konzultaci s akcionáři, zamýšlí vrátit akcionářům na základě 

probíhajícího řízení programu prodeje non-core nemovitostí.       

Program zpětného odkupu bude uskutečněn v souladu s nařízením EU o zneužívání trhu s tím, že bude 

ukončen 15. března 2023, nedojde-li ke zpětnému odkupu v maximální výši 1,5 milionu EUR před tímto 

termínem. V takovém případě program skončí ke dni, ke kterému bylo dosaženo dané maximum, 

přičemž předčasné ukončení bude neprodleně oznámeno. 

ABN AMRO Bank N.V. bylo pověřeno uskutečněním tohoto programu zpětného odkupu akcií jménem 

Fondu a bude obchodovat akcie nezávisle na Fondu. Fond bude publikovat každou středu na týdenní 

bázi tiskovou zprávu o vývoji probíhajícího programu zpětného odkupu akcií, za předpokladu, že 

v uplynulém týdnu došlo k odkupu akcií. Přehled o vývoji programu zpětného odkupu akcií bude rovněž 

dostupný na webových stránkách www.arconapropertyfund.nl.  

 

### 

Arcona Property Fund N.V. investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě. Podíly ve fondu (kód ISIN: 

NL0006311706) mohou být běžně obchodovatelné prostřednictvím Euronext Amsterdam jako podíly uzavřeného 

investičního fondu.  

Více informací: 

Arcona Capital Fund Management B.V. 
tel.: 020 – 820 4 720 
e-mail: info@arconacapital.com  
www.arconapropertyfund.nl  

 
Výhledová prohlášení: 
Některá prohlášení uvedená v této tiskové zprávě jsou tzv. “forward-looking statements“ (výhledová 
prohlášení). Ze své podstaty výhledová prohlášení zahrnují rizika a nejistoty, neboť se vztahují 
k událostem a závisí na okolnostech, které mohou nastat až v budoucnu. Tato výhledová prohlášení 
zahrnují předvídatelná a nepředvídatelná rizika, nejistoty a jiné faktory, které jsou mimo kontrolu a 
nelze je předvídat, přičemž tyto mohou způsobit rozhodnutí lišící se materiálně od jakýchkoli 
uvedených nebo odvozených budoucích rozhodnutí. Tato výhledová prohlášení jsou založena na 
současných očekáváních, odhadech, předpovědích, analýzách a projekcích týkajících se trhů, na nichž 
působíme, a manažerských očekáváních, jakož i předpokladech o možných budoucích událostech. 

http://www.arconapropertyfund.nl/
mailto:info@arconacapital.com
http://www.arconapropertyfund.nl/


Tímto vás upozorňujeme, abyste nepřiměřeně nespoléhali na tato výhledová prohlášení, která jsou 
učiněna pouze s ohledem k datu této tiskové zprávy a nejsou předpověďmi nebo zárukami možných 
budoucích událostí či podmínek. Není-li stanoveno jinak platnými právními předpisy o cenných 
papírech, nejsme povinni zveřejnit jakoukoli revizi těchto výhledových prohlášení či zveřejnit události 
a okolnosti po datu této tiskové zprávy, ani jiné alternativy. 


