Hľadáte konzervatívnu investíciu, ktorá zhodnotí Vaše finančné
prostriedky a ochráni ich pred infláciou?
Chcete investovať do nehnuteľností bez nutnosti ich priameho
nákupu? Investujte už od nízkych súm a podieľajte sa na atraktívnych výnosoch, ktoré môžu nehnuteľnosti prinášať.

PREČO PRÁVE

INVESTIKA REALITNÍ FOND, OPF?

CIEĽ FONDU

Konzervatívny produkt s výnosom nad infláciou
Výnos fondu nie je priamo ovplyvňovaný vývojom na
kapitálovom trhu
Odolnosť voči inflácii - doložky v nájomných zmluvách
Obmedzenie rizika vďaka starostlivej diverzifikácii
Možnosť jednorazové i pravidelné investície, jednoduchá štruktúra
Preverená investičná stratégia
MOJE INVESTIKA – online portál pre sledovanie vývoja
Vašej investície
Český fond podliehajúci českej legislatíve
Výnos nepodlieha dani z príjmu fyzických osôb
(Po splnení časového testu)

Naším cieľom je prostredníctvom investícií do realitných aktív
dosahovať atraktívnych výnosov na úrovni vývoja realitného
trhu, pri zachovaní rozumnej miery rizika. Vďaka profesionálnemu tímu manažérov s dlhoročnými skúsenosťami z realitného trhu v ČR a kvalitnému právnemu a daňovému zázemiu
disponuje INVESTIKA realitný fond, otvorený podielový fond
všetkými nástrojmi potrebnými na dosiahnutie atraktívneho
výnosu, a to aj v dlhodobom horizonte. Investičný cieľ, stratégiu
a riziká fondu nájdete v štatúte fondu na www.investika.cz

STRATÉGIA

INVESTIKA realitný fond, otvorený podielový fond je zameraný
na investície do nehnuteľností prenajímaných bonitným
nájomcom, prinášajúce stabilný výnos vo forme nájomného.
Investície fondu smerujú predovšetkým do budov s obchodnými a kancelárskymi priestormi v rámci celej Českej republiky
tak, aby sme diverzifikovali riziko plynúce z regionálnej koncentrácie nájomných vzťahov. Kombinácia bonitných nájomcov
a dlhodobých nájomných zmlúv je zárukou stabilných príjmov
fondu. Fond investuje do nehnuteľnostných aktív prostredníctvom investícií do nehnuteľnostných spoločností, ktoré vlastnia
konkrétne nehnuteľnosti.

Výkonnost fondu

(sledujte na www.investika.cz)

MANAGEMENT

Profesionálny manažment obhospodarovateľa fondu disponuje
mnohoročnými skúsenosťami ako z realitného, tak z finančného
trhu. V rámci svojho pôsobenia sa podieľal na významných
nehnuteľnostných transakciách v rádoch miliárd korún.
Tieto bohaté skúsenosti aplikuje vo svojej investičnej stratégii
a riadení fondu, ako aj v riadení rizík spojených s nehnuteľnostnými aktívami a s fondom.
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Výhody investovania do realitných fondov
•
•
•
•

Investície do hmatateľných a reálnych aktív
Stabilný výnos v podobe príjmov z nájomných zmlúv
Vyššia likvidita ako pri priamej investícii do nehnuteľnosti
Diverzifikácia nehnuteľnostných aktív

www.investika.cz

ZLOŽENIE PORTFÓLIA NEHNUTEĽNOSTÍ A VÝZNAMNÝ NÁJOMCOVIA
Štruktúra plochy nehnuteľnostnej zložky podľa sektoru

Štruktúra prímov z nehnuteľnostnej zložky podľa sektoru
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Rozmiestnenie nehnuteľností
podľa krajov
Královehradecký 4%

5%

Plzeňský 4%
Karlovarský 4%
Praha 30%

Moravskoslezský 4%

31%

30%
48%

Jihomoravský 4%
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Jihočeský 9%

Liberecký 9%
Retail

Kancelárie

Logistika

Rezidencie

Datové centrum

Středočeský 13%

Parkovanie
Pardubický 13%

V grafoch nie sú započítané nehnuteľnosti, ktoré aktuálne nenesú výnosy z prenájmu a sú určené napr. pre development.

Naší nájomcovia

Údaje o fonde
Typy pre investorov
Typ:

špeciálny nehnuteľnostný fond kolektívneho investovania

Správca fondu:

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Depozitá fondu:

Česká spořitelna, a.s.

Dátum vzniku:

16.9.2015

Minimálna jednorázová investícia:

0,10 EUR / 1 Kč

Minimálna pravidelná investícia:

0,10 EUR / 1 Kč

Mena

EUR / Kč

Vstupný poplatok:

max. 5 % z investície, viď sadzobník

Výstupný poplatok:

0%

Manažérsky poplatok a poplatok za
administráciu:

1,70 % + 0,05 %

Nákladovosť fondu:

1,80 % za rok 2019

Frekvencia stanovenia NAV:

mesačne

Obchodný deň

posledný kalendárný deň v mesiaci

Investičný horizont

doporúčanie minimálne 5 rokov

Investujte pravidelné aj jednorazovo
Už od nízkych súm sa môže podieľať na výnosoch
miliardových aktív
Investovanie do fondu je vhodná alternatíva pre vytvorenie finančných rezerv do budúcna aj na starobu
Pred investovaním do fondu vždy starostlivo
preštudujte štatút a oznámenie kľúčových informácií

Tento reklamný leták vytvorila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. a je platný
k 30. 6. 2020. Informácie uvedené v tomto letáku majú len informatívny charakter a ich
cieľom nie je nahradiť dokument s kľúčovými informáciami alebo štatút, alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie. Pred rozhodnutím investovať do fondu má potenciálny
investor venovať pozornosť oznámeniu kľúčových informácií a štatútu fondu. Údaje
o minulých výnosoch uvedené v tomto dokumente nie sú zárukou budúceho vývoja. Hodnota investície do podielových fondov môže v čase tak stú pat, ako aj klesať. INVESTIKA, investičná spoločnosť, a.s. ani iná osoba nezaručuje návratnosť pôvodne investovanej čiastky, nepreberá zodpovednosť za konanie vystavené na základe údajov v tomto dokumente
uvedených, ani za presnosť a úplnosť týchto údajov, a odporúča investorom konzultovať
investičné zámery s odbornými poradcami, vrátane daňových poradcov. Ďalšie informácie, oznámenie kľúčových informácií aj štatút fondu môže získať na korešpondenčnej
adrese INVESTIKA, investičná spoločnosť, a.s. alebo na www.investika.cz

www.investika.cz

