Příloha č.1
Pololetní zpráva

1.	Základní údaje o investiční společnosti nebo investičního fondu

Obchodní firma:	CONSUS investiční fond, a. s.
Ulice:			Václavské náměstí 43
Obec:			Praha 1
PSČ:			110 00

Datum vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu:	31. 12. 1991
Rejstříkový soud, kde je investiční společnost nebo investiční fond registrován: 
KOS v Praze, oddíl B, vložka 1254

IČ:			10000500
DIČ:			001-10000500
Bankovní spojení:	67344/0300

Základní kapitál:			522.861 tis. Kč
vlastní kapitál k 30.6.2001:	  61.486 tis. Kč

2.	Název a IČ obhospodařovaného fondu:

3.	Investiční společnost za každý svůj obhospodařující OPF vyplní dle § 25 odst. 3c) ZISIF
Celkový počet podílových  listů každého z OPF, které IS obhospodařuje dle § 25 odst. 3c) ZISIF



	Vydané PL za období 1. pololetí roku 2001 a celková částka, za kterou byly PL vydány podle § 25  podle odst. 3c) ZISIF





	Odkoupené PL za období 1. pololetí roku 2001 a celková částka, za které byly podílové listy odkoupeny § 25 odst. 3c) ZISIF





	Osoba odpovědná za pololetní zprávu

Ing. Dagmar Trkalová


Depozitář IS nebo IF(Název, sídlo, IČ, telefon, fax) 
Československá obchodní banka, a. s.
Na Příkopě 14
IČ“ 00001350
Telefon: 02/22044818


	Osoby, které mají více než 10 % podíl na hlasovacích právech investiční společnosti nebo investičního fondu nebo  osoby, které mají více než 10 % podíl na základním kapitálu investiční společnosti nebo investičního fondu podle §25 odst. 3e ZISIF:


CONSUS poradenské družstvo, PhDr. Šlajer Vratislav, Kohoutová Eva, Šlajer Vratislav – jednání ve shodě, celkem 119.209 ks akcií, t. j. 22,80 %.
Oznamovací povinnost vůči Středisku cenných papírů byla naposledy splněna dne 27. 6. 2001.

	Orgány společnosti podle §80c odst.2b ZoCP:


Představenstvo:

Ing. Dagmar Trkalová – předsedkyně
PhDr. Miloš Albrecht – člen


Dozorčí rada:

Ing. Jan Eret – předseda
Ing. Karel Hořický - člen

Vedoucí pracovníci společnosti jmenovaní statutárním orgánem:

PhDr. Vratislav Šlajer – generální ředitel
Jmenován statutárním orgánem dne 30. 8. 1999

	Počet akcií společnosti, které jsou v majetku členů představenstva a dozorčí rady a ředitelů společnosti podle §80a odst. 2 písm. b)  ZoCP:

Představenstvo            186 ks
Ředitel                     26.093 ks




	Změny ve statutárních, dozorčích a řídících orgánech investiční společnosti nebo investičního fondu podle §80c odst. 2 písm. b)  ZoCP:



Prohlašujeme, že žádný z členů představenstva, dozorčí rady a managementu společnosti nebyl odsouzen pro trestný čin majetkové povahy.

	Všechny vydané cenné papíry :


CONSUS IF  CZ0008028305       522.861 ks     veřejně obchodovatelné


	Přijaté úvěry nad 5 % vlastního kapitálu v 1. pololetí roku 2001:


Přijato od
Účel
Výše
Splatnost
Splaceno
Údaje o splacení ve lhůtě













	Opční a termínové obchody podle §25 odst.2d) ZISIF 



	Pravděpodobný budoucí vývoj hospodářské činnosti a hospodářské výsledky v druhém pololetí roku 2001 podle § 80b) odst. 3 písm. d) ZoCP:

Své hospodářské výsledky dosahuje fond pouze z obchodování s cennými papíry. Vzhledem k situaci na kapitálovém trhu se v druhém pololetí hodnoceného roku nepředpokládají výrazné zisky. Fond má rozložené portfolio do 7 titulů cenných papírů a jednoho dluhopisu, ale současně má v majetku dalších 5 titulů z kupónové privatizace, z toho se 3 tituly déle než jeden rok neobchodují. 
V druhém pololetí bude hospodářská činnost nadále zaměřena na obchodování s cennými papíry s cílem minimalizace ztrát. Přesto se očekává mírná ztráta v odhadované výši 300 tis. Kč. 

Očekávané výsledky za rok
2001
Náklady
  9.942 tis.
Výnosy
11.122 tis
Zisk před zdaněním
  1.180 tis.

	Změny, které mohou vyvolat změnu kurzu podle § 80c odst. 2b) ZoCP


Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 6. 2001 čj. 3T 14/99, dosud nenabyl právní moci.

	Zahájení řízení o konkurzu či vyrovnání podle §80c odst. 2b)  ZoCP:




	Pozastavení činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu úředním rozhodnutím podle §80c odst. 2b)  ZoCP:




	Rozhodnutí o zrušení, sloučení, rozdělení a jiných závažných organizačních změnách podle §80c odst. 2b)  ZoCP:




	Každé snížení obchodního majetku nebo čistého obchodního majetku (vlastního kapitálu investiční společnosti nebo investičního fondu přesahující 10 % podle §80c odst. 2b)  ZoCP:




	Soudní a obchodní spory, jejichž předmětem je hodnota, která přesahuje 5 % čistého obchodního majetku (vlastního kapitálu) emitenta podle §80c odst. 2b)  ZoCP:


 Ve věci původně vedené žalobě fondu proti ČR-Ministerstvu financí ČR (posléze Komisi pro cenné papíry) o náhradu škody podle zákona č. 58/1969 Sb. o 401.566 tis. Kč pod sp. zn. 15 C 51/99 u Obchodního soudu pro Prahu 1, v níž zamítavé rozhodnutí první instance potvrdil MS Praha, přičemž připustil dovolání, dosud nebylo o podaném dovolání Nejvyšším soudem rozhodnuto.

Ve věci trestního stíhání manželů Marešových byl odsuzující rozsudek Městského soudu v Praze dne 21. 6. 2000 zn. 3T 66/99 napaden odvoláním obžalovaných a poškozeného fondu. Dne 13. 12. 2000 Vrchní soud v Praze dotčený rozsudek zrušil a vrátil k dalšímu projednání prvoinstančnímu soudu, přičemž v odůvodnění svého rozhodnutí, jehož právní názor je pro nižší soud závazný, vyjádřil stanovisko příznivé pro rozhodnutí o náhradě škody ve prospěch fondu již v trestním řízení. V prvé instanci rozhodl rozsudkem opět Městský soud v Praze (dne 22. 6. 2001), který uložil obžalovaným shodné tresty odnětí svobody, zákazu činnosti, ale navíc přiznal poškozenému fondu náhradu škody ve výši 71.600.000,-- Kč a se zbytkem jej odkázal na občanskoprávní žaloby. Rozsudek dosud nenabyl právní moci.  









Prohlašuji, že tyto údaje obsažené v pololetní zprávě jsou shodné s údaji na technickém nosiči dat, který je součástí dopisu.


V  Praze dne 24. 7. 2001 




	……………………….					………………………
		podpis								podpis

