
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA: 

FKI (SICAV) 
 

MANAŽER FONDU: 

AVANT investiční společnost, a.s.  Vlastní kapitál 39 641 038 Kč 

ISIN: 

CZ0008044351 
 

DEPOZITÁŘ FONDU: 

Československá obchodní banka, a.s.  Objem majetku 89 836 682 Kč 

DATUM ZALOŽENÍ: 

28. 5. 2018 
 

AUDITOR: 

APOGEO Audit, s.r.o.  Zhodnocení za poslední 3 měsíce 1,38 % 

ÚPIS: 

Čtvrtletně 
 

MIN. PŘÍMÝ ÚPIS: 

1 mil. Kč  Zhodnocení za posledních 6 měsíců 0,79 % 

INVESTIČNÍ HORIZONT: 

5 let 

 

  Poměr PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč) 38,6/1,0 

30. 06. 2019 30. 09. 2019 

0,9942 1,0079 

FACTSHEET 3.Q 2019 

Forte investiční fond SICAV, a.s. 

Forte realitní podfond 

HODNOTA PRIORITNÍ INVESTIČNÍ AKCIE K 30. 9. 2019: 
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Investiční strategie 
 

Investiční strategie podfondu je zaměřena na přímé a nepřímé investice do komerčních a rezidenčních nemovitostí. 

Portfolio podfondu bude soustředěno na nemovitosti v dobrém technickém stavu a s dobře diverzifikovaným 

souborem dlouhodobých nájemců. Zdrojem výnosů podfondu je průběžné inkaso nájemného a kapitálové zhodnocení 

investic v případě růstu cen na nemovitostním trhu. Investice fondu jsou zpravidla realizovány s využitím úvěrového 

financování. Výnos prioritních investičních akcií je určen na základě pravidel pro distribuci výnosu mezi 2 druhy 

investičních akcií vydávaných k podfondu a definovaných ve stanovách fondu a statutu podfondu. Očekávaný výnos 

prioritních investičních akcií byl nastaven ve výši 5,5 % p.a. Dosažení tohoto výnosu je pro případ nedostatečné 

výkonnosti portfolia fondu částečně chráněno hodnotou investic do výkonnostních investičních akcií vydávaných  

k fondu, tj. v případě, že samotná výkonnost portfolia neumožňuje dosáhnout zhodnocení prioritních investičních akcií 

o částku odpovídající 5,5 % p.a., bude hodnota prioritních investičních akcií zvýšena formou redistribuce části 

fondového kapitálu na vrub hodnoty výkonnostních investičních akcií.  

Manažerský komentář 
 

Ve třetím čtvrtletí jsme v rámci realitního podfondu dokončili akvizici dalších výnosových 

nemovitostí a tím jsme akviziční plán na tento rok splnili. Ve zbytku roku se plánujeme zabývat 

již jen doladěním zbývajících aktivit, zejména přepisům energií a služeb, dodaněním  

a dokončením jednání s našimi hlavními partnery na projekty, které nás čekají v roce 

následujícím. Letní měsíce nebývají z potenciálních investorů příliš aktivní a letošek nebyl 

výjimkou - dokončení rozpracovaných úpisů výkonových investičních akcií tak máme 

naplánován na další kvartál. 

Situace na realitním trhu v České republice odpovídá situaci i v jiných ekonomických oblastech. 

Pozorujeme sice zpomalování růstu a některé signály, například klesající počet hypoték, které 

mohou signalizovat blížící se recesi. Na druhé straně nízká nezaměstnanost a růst platů  

i firemních zisků udržují ekonomiku v dobré kondici a té odpovídá i poptávka po nemovitostech, 

která je i nadále vysoká. Osobně bychom menší korekci na realitním trhu uvítali, zejména kvůli 

plánovaným výstavbám v příštím roce. Cenový vývoj i další ukazatele na realitním trhu tedy 

budeme i nadále pečlivě sledovat. 

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie 

Fakta o fondu Finanční ukazatele fondu k 30. 9. 2019 

Rizikový profil fondu 

1 2 3 4 5 6 7 

Ukazatel SRI předpokládá, že si produkt ponecháte 3 roky. Skutečné riziko se 

může podstatně lišit, pokud požádáte o odkup produktu předčasně. Můžete tak 

získat zpět méně. Za předčasný odkup produktu budete možná muset zaplatit 

značné dodatečné náklady. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň 

rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je 

pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo 

protože Vám nejsme schopni zaplatit. Zařadili jsme tento produkt do třídy 6 

ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik. 

Disclaimer: AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich 

akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových 

informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené 

informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 

671/15 (recepce B), 186 00, Praha 8. Další důležité informace pro investory na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-

informace/. 

sales@avantfunds.cz 

www.avantfunds.cz 


