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INVESTUJTE
DO KOMERČNÍCH
NEMOVITOSTÍ
V ČR
Zhodnocení 2018: +4,43 %, od spuštění: +16,37 %

www.czech-fund.cz

JE TO
DOMA

Hraji přímočaře,
investuji přímočaře
Karolína Plíšková a dalších 10 000 klientů zhodnocují
své prostředky v komerčních nemovitostech v ČR.
Dlouhodobě jim přinášíme stabilní zhodnocení.

Přímočará
investiční strategie
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CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND

REAL ESTATE
INVESTMENT

Investice do komerčních nemovitostí
na území České republiky

Nemovitostní fond přináší klientům

dlouhodobě stabilní zhodnocení

+16,37 %
zhodnocení od spuštění
23.02.2016 – 31.03.2019

+ Pravidelný výnos zajišťují dlouhodobé nájemní smlouvy
+ Investice pouze do již fungujících nemovitostí
+ Diverzifikace do více realitních projektů
+ Nízká závislost na akciovém a dluhopisovém trhu

+5,04 %

+5,17 %

+4,43 %

zhodnocení za rok 2016
23.02.2016 – 31.12.2016

zhodnocení za rok 2017
01.01.2017 – 31.12.2017

zhodnocení za rok 2018
01.01.2018 – 31.12.2018

4–5 %
předpoklad zhodnocení
pro rok 2019

V současné době držené nemovitosti
v hodnotě 3 760 000 000 Kč,
109 000 m² podlahové plochy
Zákonné informace, upozornění pro investory a zdroj informací
Uvedené údaje o výkonnosti fondu se týkají minulého období. Historické výnosy nezaručují podobné výnosy v budoucnu.
Prezentované zhodnocení v minulých letech je již očištěno o nákladovost fondu (TER), konečný výnos investice však může být
ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor v souvislosti s investicí do fondu provést. Informace
jsou čerpány ze statutu fondu a webových stránek Liechtenstein Investment Fund Association (www.lafv.li).

Výkonnost fondu
Zhodnocení v letech 2016 až 2019
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+0,26

+0,37

+0,23

2018

+0,37

+0,26

+0,25

+0,48

+0,73

+0,27

+0,56

+0,10

+0,38

+0,09

+0,31

+0,54

2017

+0,04

+0,27

-0,14

+0,34

+0,01

+2,48

+0,40

+0,28

+0,23

+0,72

+0,28

+0,15

+5,17 %

2016

X

X

+0,51

-

-

+1,36

-

-

+1,18

-

-

+1,89

+5,04 % **

2019

Celkem

+0,87 %
+4,43 %

* Hodnoty procentuálního měsíčního zhodnocení jsou zaokrouhlovány na 2 desetinná místa. Součet dílčích absolutních hodnot nemusí souhlasit s celkovou hodnotou zhodnocení.
Informace zveřejňované správcem fondu jsou k dispozici na www.lafv.li
** Uvedené zhodnocení nezachycuje období celého roku, ale pouze období od spuštění fondu dne 23. 2. 2016 do 31. 12. 2016.
Zhodnocení od spuštění fondu do 31.03.2019 je 16,37 %.
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Nemovitosti vlastněné fondem

Spolehliví nájemníci

Investujte do projektů, které si můžete prohlédnout na vlastní oči

Nemovitosti jsou obsazeny prémiovými nájemníky s dlouhodobými smlouvami

OC Géčko Liberec
Penny Lomnice nad Popelkou
Penny Libochovice

JYSK Mělník

Retail Park
Trutnov

Retail centrum Aš
ProStorage Praha
Retail Arena CHODOV

TESCO a Retail Park Český Těšín
JYSK Vyškov
JYSK Písek

Poliklinika Vyškov
OC RIVIÉRA Brno

Retail Park
České Budějovice

OC Lannova
České Budějovice

Retail Park Vyškov

JYSK Jindřichův Hradec
náměstí Svobody 20 Brno

Retail Park Kyjov

OC Paráda Hodonín

Výhody investování
do podílových fondů

Průběžné vklady i výběry

Neodvádí se daň z příjmů

Vaše peníze můžete do fondu průběžně přidávat,
stejně tak jako můžete kdykoli zažádat o vyplacení.

Příjem z prodeje cenných papírů je pro fyzické
osoby osvobozen od daně z příjmů, pokud investice trvá déle než 3 roky.

Hraji přímočaře,
investuji přímočaře

Celý svůj život se soustředím na tenisovou kariéru.
Žádný plán B jsem nikdy neměla. Mám ohromné
štěstí, že mohu v životě dělat to, co mě naplňuje
a zároveň živí. Uvědomuji si ale, že hrát na světové
špičce nejde desítky let. Musím pamatovat i na to,
co bude potom. A proto už teď přemýšlím, kam
vydělané peníze vhodně investovat, aby v průběhu let
neztrácely hodnotu.

Jsem hrdá na to, že jsem z Česka

Majetek pod kontrolou

Detailní rozbor

Peníze jsou uloženy v projektech, které vlastní
fond prostřednictvím jednotlivých nemovitostních
SPV a fond, resp. jeho správce tak má nad nimi
absolutní kontrolu.

Až dva roky trvá příprava nových projektů před
nákupem SPV do fondu. Vše musí být transparentní a právně v pořádku.

Regulovaný byznys

Otevřenost a komunikace

Fond má sídlo v Lichtenštejnsku a je pod dohledem lichtenštejnského orgánu dohledu. Správcem fondu je CAIAC Fund Management se sídlem
v Lichtenštejnsku. Fond byl uznán Českou národní
bankou jako srovnatelný s českými retailovými realitními fondy.

Pro klienty i potenciální investory pořádáme pravidelná setkání, nebo si můžete domluvit nezávaznou individuální schůzku s investičním konzultantem.

Za stabilní investice považuji ty do nemovitostí.
Nejdříve jsem investovala do bytů na pronájem,
ale ukázalo se, že je to časově příliš náročné.
Aby tím netrpěl tenis, musela jsem si najmout
člověka, který se o vše staral. Jenže to není levné.
Investice do nemovitostí jsou mi ale blízké. Je to pro
mě dobře pochopitelné – vím, na čem vydělávám.
Proto mi dává smysl investovat do komerčních
nemovitostí prostřednictvím fondů. Díky nim se
nemusím o nic starat, a navíc jsem ráda, že moje
peníze zůstávají doma.

Karolína Plíšková
profesionální česká tenistka
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Reference
Zkušenosti se zhodnocením fondů a ohodnocení investičních konzultantů

Základní informace pro investory:

Moje první rozhodnutí na poli investic, rozhodla
jsem se do fondů investovat své úspory. Mohu jen
doporučit, vše funguje.

Finanční servis na vysoké odborné úrovni a poradenství, které mě přesvědčilo, že investování
má smysl.

Mgr. Martina Polášková
advokátka

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
vedoucí lékař Fakultní nemocnice Brno

Název instrumentu: CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND
Doporučený investiční horizont: min. 5 let
ISIN: LI0294389098
Investiční kategorie: Nemovitosti a nemovitostní společnosti
TER (nákladovost): 1,26 %
Měna: CZK
Valuace: Měsíční
Orgán dohledu: FMA Liechtenstein
Investiční region: Česká republika
Auditor: Deloitte
Statut fondu a Klíčové informace pro investory jsou veřejně dostupné na www.czech-fund.cz.
Investiční strategie fondu je detailně popsána ve Statutu fondu.

Mám jen dobré zkušenosti, vždy mi velice dobře
poradili s investicí a pomohli s její realizací.

Ohledně investic spolupracujeme již od roku 2012.
Děkuji za ně.

Jaroslava Kohlerová
pojišťovací agent Česká pojišťovna

Ondřej Řezníček
obchodní ředitel Bossami s.r.o.

S investičním konzultantem pro fondy spolupracuji již pár let a vše jde správným směrem.
Díky za to.

Jsem hodně opatrný, konzervativní, investor. Přesto jsme vždy dokázali i pro mě vybrat správné
nástroje.

Michal Janotka
moderátor a reportér FTV Prima

Ondřej Sedlák
manažer nákupu a logistiky ABB

Velký přehled v oblasti bankovnictví, sledování
nových trendů. Moje posouzení vychází z dlouholetých zkušeností. Spolupráce je jednoznačně
nejlepší, se kterou jsme se setkali.

Chválím individuální a profesionální přístup, který nebyl nijak vnucující se. Konzultant mi osvětlil
současnou ekonomickou situaci s predikcí vývoje
a představil mi zajímavé příležitosti pro investice.

Jitka a Jiří Hloskovi
VUT Brno

Aleš Křístek
majitel restaurace Tivoli

CZECH FUND je hlavním partnerem 11. ročníku prestižní soutěže Hospodářských novin

JYSK Mělník a JYSK Vyškov jsou obsaženy v SPV Retail Project V-M s.r.o.
JYSK Písek a JYSK Jindřichův Hradec jsou obsaženy v SPV DRFG Retail Arena Alfa s.r.o.
Průmyslový areál ProStorage Praha je obsažen v SPV ProStorage s.r.o.
Retailový park v Praze na Chodově je obsažen v SPV Retail Arena Chodov s.r.o.
Poliklinika Vyškov je obsažena v SPV Poliklinika Vyškov s.r.o.
Náměstí Svobody 20, Brno je obsaženo v SPV Náměstí Svobody 20 s.r.o.
Retail Park Kyjov je obsažen v SPV Retail Park Kyjov s.r.o.
Retail Park Vyškov je obsažen v SPV Retail Park Vyškov s.r.o.
Retail centrum Aš je obsažen v SPV Retail Park Aš s.r.o.
Retail Park České Budějovice je obsažen v SPV Retail Park CAR CB s.r.o.
OC Lannova České Budějovice je obsažen v SPV City Center Properties Lannova s.r.o.
OC Paráda Hodonín je obsaženo v SPV Retail Park PARÁDA Hodonín a.s.
OC Géčko Liberec je obsaženo v SPV NC Géčko Liberec s.r.o.
Retail Park Český Těšín je obsaženo v SPV DRFG Retail Arena GAMA s.r.o.
Retail Park Trutnov je obsaženo v SPV Trutnov Property Development, a.s.
Penny Lomnice nad Popelkou je obsaženo v SPV Trutnov Property Development, a.s.
Penny Libochovice je obsaženo v SPV Trutnov Property Development, a.s.
OC Riviéra je obsaženo v SPV Retail Park Nový Tuzex s.r.o.
Tesco Český Těšín je obsaženo v SPV Český Těšín Property Development s.r.o.

Zákonné informace a upozornění pro investory
Tento dokument je propagačním sdělením investičního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND („Fond“) usídleného v Lichtenštejnsku,
jehož obhospodařovatelem je lichtenštejnská investiční společnost CAIAC Fund Management AG. Fond je alternativním investičním fondem ve
smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Ve smyslu
zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), je Fond tzv. zahraničním
investičním fondem srovnatelným se speciálním fondem. Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní
bankou podle § 597 písm. e) ZISIF a investice do Fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem/prospektem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv. Výhradním distributorem investic
do Fondu v České republice je společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter. Nejedná se o analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoli
investičního rozhodnutí podrobně se seznámit s veřejně dostupnými informacemi k danému produktu, jako jsou statut Fondu a klíčové informace
pro investory. Hodnota podílového listu Fondu může kolísat. Historické výnosy Fondu nezaručují podobné výnosy v budoucnu. Investování do
investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních
předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. zemí. Investor nese plně riziko své investice, včetně možné ztráty. Investiční nástroje v sobě
obsahují např. kreditní riziko emitenta a riziko kolísání hodnoty cenného papíru. Ani u konzervativních investic není možné se rizikům zcela vyhnout, avšak je možno je omezit zejména diverzifikací, tedy rozložením aktiv portfolia a pravidelným aktivním sledováním vývoje investice. Další
informace jsou investorům k dispozici ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu fondu (obojí je dostupné v českém jazyce na
stránce www.czech-fund.cz).
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