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Všem akcionářům 
investičního fondu 
r2p invest SICAV, a.s. 
 
V Praze dne 28. února 2022 
 
Věc: Aktuální informace pro akcionáře a spolupracovníky investičního fondu r2p invest SICAV, a.s. 
 
Dámy a pánové, 
 
dovolte mi Vás informovat o opatřeních, která obhospodařovatel a administrátor fondu r2p invest 
SICAV, a.s. (dále jen „Fond“) přijal ve shodě s akcionáři držícími zakladatelské akcie fondu v zájmu 
ochrany portfolia Fondu. 
 
Předně chceme zdůraznit, že řízení rizik (včetně kurzových a politických), která jsou spojena  
s investiční expozicí Fondu mimo evropské trhy je integrální součástí obhospodařování Fondu a  
pro všechny investice máme určený exitový scénář, který je aktivován v případě, kdy riziko spojené 
s další držbou aktiva roste neúměrně k potenciálnímu výnosu.  
 
Obhospodařovatel a administrátor Fondu proto již k 31.1.2022 smluvně konvertoval své úvěrové 
pohledávky v ruském rublu do českých korun, aby tak u nich zcela eliminoval nebezpečí kurzového 
rizika. 
 
Současně byl spuštěn divestiční proces na aktiva (majetkové účasti) Fondu geograficky spojená 
s Ruskou federací a aktuálně (pro 1 čtvrtletí letošního roku) Fond plánuje svou investiční aktivitu 
soustředit výhradně na region Evropy (zejm. ČR, SR a Kypr), ale i Asie a Latinské Ameriky, kde se nabízí 
dostatek perspektivních investičních příležitostí skýtajících možnost nadstandardního zhodnocení 
bez nepřiměřených geopolitických rizik. 
 
Zakladatelé fondu rovněž plánují v 1Q 2022 posílit fondový kapitál Výkonnostních investičních akcií 
(akcie jejich kapitál nese primární riziko poklesu) jejich novým úpisem.  
 
Všechny popsané kroky vedou k předpokladu, že na roční bázi dojde ke zhodnocení Prioritních a 
Dividendových akcií v předpokládaném rozmezí 7,4 – 8,4 % p.a. u PIAC a DIAC, resp. 6,4 – 7,4 %  
u PIAE a DIAE. 
 
V případě dotazů na další investiční aktivity Fondu neváhejte prosím kontaktovat nás, nebo investiční 
poradce jejichž prostřednictvím jste do Fondu investovali. 
 
S pozdravem 
 
Za AVANT investiční společnost, a.s. 
JUDr. Petr Krátký, místopředseda představenstva

 


