
Investujte  
s námi do prvotřídních  
obchodních zón

REALIA FUND SICAV, a.s.





6,8 % 
Investor se stává držitelem prioritních investičních akcií 

s výnosem až 6,8% p.a., vypláceným přednostně, před 

úhradou výnosů pro držitele manažerských  

a výkonnostních investičních akcií.

PŘEDNOSTNÍ
VÝNOS



INVESTIČNÍ
STRATEGIE

Investiční strategií fondu jsou investice do společností, které vlastní prvotřídní obchodní zóny  

v České republice. Cílem je dosažení střednědobého až dlouhodobého zhodnocení kapitálu.  

Fond skrz své dceřiné společnosti investuje pouze do plně a dlouhodobě pronajatých obchodních 

parků, v pečlivě vybraných lokalitách České republiky. Nájemci jsou prémiové obchodní řetězce,  

jako například BILLA, LIDL, KFC, DM DROGERIE, a mnoho dalších…

Jednotlivé projekty jsou financovány bankovními úvěry, což zvyšuje rentabilitu projektu.  

Schvalovací proces banky potvrzuje kvalitu a bezpečnost každé nemovitosti.



Proč  
investovat  
s námi

Přednostní roční  

výnos až  

6,8% p.a.

Pevné nájemní smlouvy  

od silných a prémiových  

obchodních společností

Investor má prioritu  

z výnosu  

fondu

Investor se stává akcionářem  

fondu s podílem na ziscích fondu  

z nájemného a rostoucí hodnotě 

aktiv fondu

Investice pouze  

do plně pronajatých  

nemovitostí v ČR

Ve fondu investovány  

peníze zakladatele v rámci  

výkonnostních investičních akcií



PLÁNOVANÁ DATA 
PRO ROK 2021

102 902 000

 ROČNÍCH PŘÍJMŮ Z NÁJMŮ DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ

1 373 358 000 CZK

CZK

M
2

OBJEMU NEMOVITOSTNÍHO PORTFOLIA

34 012
PRONAJÍMATELNÉ PLOCHY



%

PRONAJÍMATELNÉ PLOCHY

10031 11
PRÉMIOVÝCH NÁJEMCŮ

OBSAZENOST

RETAILOVÝCH PARKŮ



PROJEKTY   
V PROVOZU
v majetku fondu

PELHŘIMOV
1 785 m2

BENEŠOV 
1 870 m2

KLADNO
1 768 m2

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
1 843 m2

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
2 822 m2

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
7 873 m2

DAČICE
3 103 m2

VYŠKOV
1 568 m2



ŠTERNBERK
1 857 m2

PROJEKTY  
PŘIPRAVOVANÉ 
PRO FOND

OSTRAVA - PORUBA
1692 m²

JAROMĚŘ
1391 m2

BENEŠOV II
6 450 m2



V ČEM  
JSME JINÍ

100%  
VÝNOS  
FONDU

PŘÍMÉ  
NÁKLADY  

FONDU
DANĚ

VÝNOS  
Z PRIORITNÍCH  
INVESTIČNÍCH  

AKCIÍ

VÝNOS  
Z MANAŽERSKÝCH 

INVESTIČNÍCH  
AKCIÍ

VÝNOS Z
VÝKONNOSTNÍCH 

INVESTIČNÍCH  
AKCIÍ

Postup při výplatě  
VÝNOSU Z INVESTIČNÍCH AKCIÍ
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Investoři jsou držiteli prioritních 

investičních akcií, kteří mají 

zajištěn přednostní  

výnos až 6,8 % p.a.

Ve fondu jsou investovány 

peníze zakladatele v rámci 

výkon nostních investičních 

akcií.

Realizace výnosu z prioritních 

investičních akcií je zajištěna 

úrokem pokrytým z výnosu  

z nájmů, není závis lá na přece-

ňování hodnoty aktiv v majetku 

fondu a vývoj trhu.

Nájemci jsou pouze prémiové  

obchodní řetězce, s dlouho-

dobými a pevnými nájemními 

smlouvami.

Držitelé manažerských  

a výkonnostních investičních 

akcií mají nárok na výnos až  

po vyplacení výnosu 6,8 % 

z prioritních investičních akcií.

Správa je zajištěna vlastní 

servisní společností, tedy  

provoz jednotlivých obchod-

ních zón máme plně pod 

kontrolou.

 Investiční horizont je 4 roky,  

investoři splňují tzv. časový test, 

tedy osvobození od daně  

z příjmu, po třech letech  

držení cenných papírů

Obchodní zóny jsou pečlivě  

vybírány, posouzeny, auditovány 

a vždy jsou 100% obsazené.
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NAŠI
NÁJEMCI

...a další...





REALIA FUND SICAV, A.S

NÁZEV : REALIA FUND SICAV, a.s,   

 REALIA Podfond Retail Parks

INVESTIČNÍ STRATEGIE : účasti v kapitálových obchodních  

společnostech s cílem vlastnictví komerčních nemovitostí

DOPORUČENÝ INVESTIČNÍ HORIZONT : 4 roky

MINIMÁLNÍ INVESTICE DO FONDU : 1.000.000,-Kč 

CÍLENÝ VÝNOS : 6,8 % p.a.

MĚNA : CZK

VALUACE INVESTIČNÍ AKCIE : měsíční

VSTUPNÍ POPLATEK : max. 3 % z investované částky

ORGÁN DOHLEDU : Česká národní banka

OBHOSPODAŘOVATEL : AVANT investiční společnost, a.s.

ADMINISTRÁTOR :  AVANT investiční společnost, a.s.

DEPOZITÁŘ : Komerční banka, a.s.

AUDITOR : APOGEO Audit, s.r.o.



REALIA FUND SICAV, a.s.
Kolbenova 882/5a

190 00 Praha 9

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Tento materiál má informativní charakter, poskytuje stručný přehled o struktuře fondu 
 a podfondu. Tento materiál indikuje cíle fondu, nenahrazuje odborné finanční poraden-
ství a nezahrnuje poučení o rizicích. Neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji 
finančních instrumentů. Potenciální investoři by se měli detailně seznámit se statuty  
fondu a podfondu, zvážit vhodnost své investice a znát s ní spojená rizika.  
Detailní informace si můžete vyžádat na info@realiagroup.cz.

www.avantfunds.cz

Administrátor  

a obhospodařovatel fondu

tel. +420 724 063 802

info@realiagroup.cz

www.realiagroup.cz

KONTAKTNÍ 
ÚDAJE

a. 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. 
b. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na 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.  
c. Další důležité informace pro investory na: www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace



REALIA FUND SICAV, a.s.

www.realiagroup.cz 


