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Čísla:
> 15 let existence
> 65 zaměstnanců
> 125 investičních fondů
a podfondů
> 50 miliard korun
v aktivech
> 40% podíl na českém
trhu

aVANT byl založen v roce 2007 a nyní 
spravuje majetek přes 36 miliard korun 
v 76 investičních fondech, z nichž je 

10 kotováno na BCPP. Dalším 20 investičním 
fondům pak poskytuje služby administrá-
tora. Pokrývá tak více než 40 % všech FKI 
v České republice s majetkem přes 50 miliard 
korun. Jen za předchozí rok 2020 AVANT zalo-
žil 19 nových fondů kvalifikovaných investorů 
(FKI) z celkového počtu 45 fondů na českém 
trhu.

aVaNt Flex
I díky dosaženým úspěchům se společnost 
nadále rozvíjí a nabízí další inovativní řešení. 
Například u často vnímaného omezení v po-
žadavku minimální investice do fondů kvali-
fikovaných investorů ve výši jednoho milionu 
korun, nabízí investiční společnost produkt 
AVANT Flex, díky kterému lze minimální poža-
dovanou investici rozdělit až mezi 10 různých 
fondů. Tím si každý investor vytvoří své vlastní 
vyvážené a diverzifikované portfolio.

V AVANT investiční společnosti tak můžete 
investovat jak do nemovitostí, které tvoří většinu 
portfolia, tak do akcií, dluhopisů, pohledávek, 
private equity, ale i do umění, mincí, unikátní 
české whisky nebo třeba energetiky. Přehled 
nabízených fondů naleznete na https://www.
avantfunds.cz/cs/investice-do-fondu/.

RedistRibučNí mechaNismus
Dalším z inovativních řešení je unikátní redis-
tribuční mechanismus, díky němuž investor 
získává garantované minimální zhodnocení, 
a to až do výše fondového kapitálu zakladatele 
fondu.

AVANT tvoří zkušený tým odborníků s dlou-
holetou praxí na finančním trhu, proto se věnu-
je i odbornému poradenství, restrukturalizacím 
a v posledních letech také fund-raisingu s cílem 
získat pro vybrané fondy další kapitál na reali-
zaci větších projektů.

AVANT IS: Leader fondů 
kvalifikovaných investorů v ČR
největším správcem fonDů kvAlifikovAných investorů A zároveň i nejrychleji 
rostoucí investiční společností nA českém trhu je AvAnt investiční 
společnost A.s., která letos oslAví již 15 let své existence.

aVaNt PoRtál a FuNdsbook
AVANT klade velký důraz na úzkou spoluprá-
ci jak se zakladateli fondů, investory, tak i s fi-
nančními poradci. Důkazem toho jsou pravi-
delně pořádané investiční konference a vývoj 
vlastní webové aplikace AVANT Portál, která 
zjednodušuje velkou část stávajících postupů 
a zpřehledňuje reporting. 

Koncept zmíněné úzké spolupráce podporuje 
i tzv. Fundsbook, ve kterém jsou k dispozici de-
tailní informace o fondech, reálných aktivech, 
ale i zakladatelích fondů, jejich plánech a dosa-
vadních úspěších.

Fundsbook můžete v tištěné podobě získat 
osobně v sídle společnosti nebo si o něj napsat 
na info@avantfunds.cz. K dispozici je i v elek-
tronické podobě na stránkách AVANT IS a na 
AVANT Portálu. |

„s námi můžete investice 

diverzifikovat od nemovitostí 

přes pohledávky až po private 

equity,“ říká Pavel bříza, 

obchodní ředitel aVaNt 

investiční společnosti.


