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Klíčové informace pro 
inves tory  
Tento dokum ent Vám  pos kytne klíčové inform ace o tom to inves tičním  produktu. Nejde o propagačn í 
m ateriál. Pos kytnutí těchto inform ací vyžaduje zákon, aby Vám  pom ohly porozum ět pods tatě, rizikům , 
nákladům , m ožným  výnos ům  a ztrátám  s pojeným  s  tím to produktem  a porovnat jej s  jiným i produkty. 

mailto:info@redsidefunds.com
https://www.redsidefunds.com/
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Produkt 
 
NOVA Real Es tate, inves tiční fond s  proměnným základním kapitálem, a.s . (dále jen „Fond“), IČO: 04331869 , 
je  inves tiční fond kvalifikovaných inves torů s  jedním  podfondem  
NOVA Real Es tate –  podfond 1 (dále jen „Podfond“), NID: 8085331795, který vydává inves tiční akcie bez  
nom inální hodnoty, a  to v rám ci dvou tříd (růs tová a dividendová) a dvou m ěnových tříd inves tičních akcií (CZK 
a EUR) s e s tejným  růs tem  výkonnos ti:  
 
Růs tové inves tiční akcie A:  CZK třída: ISIN CZ0008043049 

EUR třída: ISIN CZ0008041845 
Dividendové inves tiční akcie A: CZK třída: ISIN CZ0008044930 

EUR třída: ISIN CZ0008044948 
 

Tvůrcem  produktu, obhos podařovatelem  a adm inis trátorem  tohoto Fondu a jeho Podfondu je  inves tiční 
s polečnos t REDSIDE inves tiční s polečnos t, a .s ., IČ: 242 44 601 s e s ídlem  Na Příkopě 854/14, 110 00, Praha 1  
(dále jen „REDSIDE“). 
 
Bližš í inform ace o produktu je  m ožné zís kat na www.reds idefunds .com  nebo na telefonním  čís le 222 500 757 . 
Obhos podařovatel a  adm inis trátor tohoto Fondu a jeho Podfondu podléhá dohledu Čes ké národní banky (dále  
jen „ČNB“). 
 
Depozitářem  Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a .s . 
 
Tyto inform ace o produktu byly vyhotoveny ke dni 31. 1. 2023 
 

Produkt, o  jehož koupi uvažujete, je s ložitý a může být obtížně s rozumitelný. 
 
O jaký produkt s e jedná? 
 
Typ produktu 
Produkt je  podfondem  inves tičního fondu kvalifikovaných inves torů ve form ě  akciové s polečnos ti s  prom ěnným  
základním  kapitálem  (SICAV) s  m ožnos tí vytvářet podfondy, který inves tuje do nem ovitos tí.  
 
Inves tiční cíle a způs ob inves tování  
Inves tičním  cílem  Podfondu je  s etrvalé zhodnocování pros tředků vložených akcionáři Podfondu za účelem  
dos ažení nárůs tu hodnoty inves tičních akcií nad úroveň, za kterou inves toři do Podfondu vs tupovali, a  to  
zejm éna na základě přím ých či nepřím ých akvizic nem ovitos tních s polečnos tí držících kancelářs ké, retailové, 
prům ys lové či logis tické budovy. Hlavní zdroj výnos ů Podfondu tvoří hodnota nem ovitos tí v jeho přím ém  držen í 
a  příjem  z jejich pronájm u. Při pos uzování výhodnos ti trans akcí je  brán zřetel předevš ím  na délky nájem ních  
s m luv, lokalitu a  celkový s tav nem ovitos ti. Tyto as pekty velm i význam ně ovlivňují hodnotu a  případnou tržn í 
likviditu v budoucnu. Struktura portfolia  Podfondu není přizpůs obována s ložení žádného indexu (benchm arku).  
 
Vzhledem  k m ožným  nepředvídatelným  výkyvům  na finančních trzích a trzích nem ovitos tí m ůže dojít ke kolís ání 
hodnoty portfolia  Podfondu. Rovněž výpadek plánovaných příjm ů z pronájm u nem ovitos tí m ůže vés t ke s nížení 
hodnoty inves tiční akcie, a  to z důvodu nižš ích příjm ů. 
 
Podkladové inves tice tohoto finančního produktu nezohledňují kritéria  EU pro environm entálně udržitelné  
hos podářs ké činnos ti. 
 
Podfond prim árně inves tuje na realitním  trhu Čes ké republiky s  případnou expanzí na trhy s třední Evropy. 
 
Podfond byl založen 28. 8. 2015 a je  založen na dobu neurčitou. 
 

mailto:info@redsidefunds.com
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Typický inves tor a doba držení inves tičního produktu 

 
Podfond je určený pro kvalifikované inves tory s  předchozím i zkuš enos tm i s  nákupem  nem ovitých věcí nebo s  
inves ticem i do nem ovitos tních s polečnos tí, private equity, případně inves tičních fondů či jiných finančníc h  
ins trum entů zam ěřující s e na s egm enty realitního trhu jako logis tika, retail, kancelářs ké a prům ys lové budovy.  
 
Podfond je  určen konzervativním  i dynam ickým  inves torům , kteří chtějí čerpat výhody plynoucí z inves tice do  
kvalitních kom erčních nem ovitos tí bez s taros tí s pojených s  jejich s právou nebo nákupem  a podejem . J edná s e 
o inves tici s  dlouhodobým  (m inim álně 5 let a  více) inves tičním  horizontem . 
 
 
 
J aká pods tupuji rizika a jakého výnos u bych mohl dos áhnout? 
 

Na základě povinnos ti z evrops kého nařízení a  na základě s rovnání 
s  obdobným i produkty na  českém  trhu js me Podfond zařadili do kategorie 
2 ze 7. Zařazení Podfondu do příslušné s kupiny nemůže být spolehlivým 
ukazatelem  budoucího vývoje  a  m ůže s e v průběhu času m ěnit  
 

 
• Pro určení s ouhrnného ukazatele rizika js m e využili dos tupná data s rovnatelných inves tičních fondů na  

čes kém  trhu. Podfond byl zatříděn do 2. rizikové s kupiny, protože his torická hodnota inves tičních akcií 
kolís ala m írně.  

• Hodnota Podfondu je závis lá prim árně na tržním  riziku s ouvis ejícím  s  vývojem  cen nem ovitos tí v Čes ké  
republice  a na Slovens ku a  na obs azenos ti kom erčních pros tor, res pektive  na nájm ech z nich  
plynoucích. 

• Tento Fond a jeho Podfond nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucím  výkyvům  ve výkonnos ti trhu, 
takže bys te m ohl o čás t, nebo vš echny Vaš e inves tice přijít. Výnos y z m inulých let nejs ou zárukou  
výnos ů budoucích.  

 
 
J iná rizika nezohledněná v s ouhrnném ukazateli rizik 
 
Riziko nedos tatečné likvidity: vzhledem  k charakteru nem ovitos tí, které tvoří zás adní čás t m ajetku Podfondu , 
je  třeba upozornit na s kutečnos t, že zpeněžení nem ovitos tí při s naze dos áhnout nejlepš í ceny je čas ově náročné . 
V případě nutnos ti prodat nem ovitá aktiva v krátkém  čas ovém  horizontu hrozí riziko nedos ažení očekávané  
ceny. Podfond je  rovněž, s  ohledem  na s vůj otevřený charakter, vys taven riziku pozas tavení vydávání a  
odkupování inves tičních akcií, z důvodu nedos tatečné likvidity.    
 
Měnové riziko: znam ená, že konečný výnos , který zís káte, m ůže závis et i na vývoji m ěnového kurzu, a  to zejm éna  
CZK/EUR.  
 
Riziko pokles u nájmů: zahrnuje jak riziko plynoucí z celkového tržního propadu výš e nájm ů v dané lokalitě  za  
daný pros tor, způs obené např. převis em  nabídky pros tor nad poptávkou tak i riziko celkové zm ěny trendů na  
trhu kom erčních pros tor. 
 
Riziko změny tržní s ituace: znam ená negativní vývoj trhu nem ovitos tí jako celku, napříč vš em i typy nem ovitos tí, 
což by s e v důs ledku nepříznivě prom ítlo do ročního zákonného tržního ocenění aktiv Podfondu. 
 
Riziko koncentrace: riziko inves tic  do jedné lokality (kanceláře výhradně v Praze) či pouze dvou s ektorů  
realitního trhu (kanceláře a regionální obchodní pros tory).  
 
Riziko protis trany (úvěrové): je  rizikem  výpadku příjm ů z důvodu nes chopnos ti protis tran –  nájem ců –  dos tá t  
s vým  závazkům  z titulu nájem ních s m luv vůči s polečnos tem  v Podfondu a Podfondu s am otného. 

Souhrnný ukazatel rizika  
1 2  3 4 5 6 7 

 
nižš í riziko             vyš š í riziko 
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Úrokové riziko: s počívá v růs tu dlouhodobě nízkých úrokových s azeb. Může zvýš it úroveň s m luvní dluhové  
s lužby a s nížit tak výkonnos t podkladových aktiv v držení Podfondu. 
 
Rizika týkající s e udržitelnos ti: tato rizika js ou zohledňována v s ouladu s e zveřejněnou politikou začleňován í 
rizik do proces ů inves tičního rozhodování. 
 
Scénář výkonnos ti 
Tabulka výkonnos ti níže  předpokládá, že s i inves tici ponecháte po dobu ales poň 5 let a  inves tujete  
1.000.000 CZK. 

    1 rok   3 roky   5 let  

Příznivý 
Hodnota inves tice po úhradě nákladů 981 781  1 138 907 1 320 619 

Prům ěrný výnos  každý rok -1,82 % 5,80 % 7,23 % 

     

Umírněný 
Hodnota inves tice po úhradě nákladů 975 748  1 117 296 1 278 835 

Prům ěrný výnos  každý rok -2,43 % 5,06 % 6,37 % 

      

Nepříznivý 
Hodnota inves tice po úhradě nákladů 959 208  1 061 196   1 173 529 

Prům ěrný výnos  každý rok -4,08 % 3,13 % 4,20 % 

      

Stres ový 
Hodnota inves tice po úhradě nákladů 941 110  1 002 254   1 066 918 

Prům ěrný výnos  každý rok -5,89 % 1,11 % 2,00 % 
 

• Um írněný s cénář ilus truje, jak by s e Vaš e inves tice m ohla vyvíjet při naplnění potenciálu realitních a 
finančních projektů v rám ci Podfondu. Zhodnocení za jednotlivé roky zohledňuje m axim ální výš i 
vs tupního a výs tupního poplatku. 

• Uvedené údaje zahrnují veš keré náklady s am otného produktu, ale nem us í zahrnovat veš keré náklady, 
které zaplatíte  s vém u poradci nebo dis tributorovi a  nezohledňují daňové as pekty inves tice. 
 

Co s e s tane, když REDSIDE není s chopna us kutečnit výplatu? 
Majetek ve Fondu i jeho Podfondu je  právně i účetně oddělen od m ajetku REDSIDE a os tatních fondů (a  případně  
jejich podfondů). V případě odnětí povolení REDSIDE k obhos podařování Fondu dojde k převodu  
obhos podařování na jinou inves tiční s polečnos t nebo dojde ke zruš ení a  likvidaci Fondu, res p. Podfondu. Pokud  
dojde k úpadku REDSIDE, zajis tí ins olvenční s právce převod obhos podařování Fondu na jinou inves tiční 
s polečnos t nebo likvidaci Fondu, res p. Podfondu. Dalš í důvody pro zruš ení Fondu js ou blíže s pecifikovány v jeho  
s tatutu. 
 
Vydávání a odkupování inves tičních akcií m ůže být pozas taveno v s ouladu s e zákonem  a s tatutem  Fondu  
nejdéle na dobu 2 let. REDSIDE o pozas tavení neprodleně inform uje ČNB a zveřejní tuto inform aci na  
www.reds idefunds .com . Závazky (inves tice) m ezi Vám i a Podfondem  ani REDESIDE nejs ou kryty s ys tém em  
odš kodnění nebo záruk pro inves tory. V případě, že s e budete dom nívat, že REDSIDE jednala v rozporu s  právním i 
předpis y při odkupu inves tičních akcií, m ůžete u ní podat s tížnos t. Dále s e m ůžete obrátit na ČNB či s vé právo  
uplatnit žalobou u přís luš ného s oudu. 
 
S jakými náklady je inves tice s pojena? 
Snížení výnos u (RIY) ukazuje, jaký dopad budou m ít celkové náklady, které zaplatíte , na výnos  inves tice, který 
bys te m ohli zís kat. Celkové náklady zohledňují jednorázové, průběžné, vedlejš í, přím é a nepřím é náklady. Zde 
uvedené čás tky js ou kum ulativní náklady pro inves tici 1.000.000 CZK. 
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Náklady v čas e        
s cénář: um írněný Odkup po 1 roce  Odkup po 3 letech Odkup po 5 letech 

Náklady celkem 100 300 124 551 148 950 

(%) z výnos u 131,89 % 61,37 % 43,12 % 
 
Os oba, která Vám  tento produkt prodává nebo Vám  o něm  pos kytuje poradens tví, Vám  m ůže účtovat jiné 
náklady. Pokud ano, pos kytne Vám  tato os oba o těchto nákladech inform ace a objas ní Vám  dopad, který budou  
m ít v čas e vš echny náklady na Vaš i inves tici. 
 
Skladba nákladů 
Tato tabulka ukazuje dopad jednotlivých nákladů na předpokládaný roční výnos , který bys te m ohli zís kat na 
konci doporučené doby držení produktu. 

J ednorázové náklady   
Náklady na vs tupu  

m ax. 3 % 

Dopad nákladů, které platíte  při vs tupu do  
inves tování. Uvedená hodnota je  
m axim um , které zaplatíte . Konečná výš e 
závis í na individuální dohodě. 

Náklady na výs tup během prvních 2 let m ax. 5 %  

Dopad nákladů na ukončení Vaš í inves tice. 
Náklady na výs tup ve 3. roce  m ax. 3 % 
Náklady na výs tup ve 4. roce  m ax. 2 % 
Náklady na výs tup v 5. roce  m ax. 1 % 
Náklady na výs tup po 5 letech 0 % 
Průběžné náklady   

Obhos podařovatels ký poplatek 1,6 % p.a.  

Maxim ální náklady portfolia  1,95 %  

Dopad nákladů naš ich nákupů a prodejů  
podkladových aktiv a zároveň nákladů na 
s právu Vaš ich inves tic  (bez započten í 
výkonnos tního poplatku).  

Vedlejš í náklady   

Výkonnos tní poplatek 
30 % z hodnoty 
přes ahující 6 % 
roční výkonnos t 

Výkonnos tní poplatek náleží 
obhos podařovateli fondu, pokud přes áhne  
cílový výnos . Kalkulace výkonnos tn ího  
poplatku je založena na principu High  
Water Mark. 

 
J ak dlouho bych měl inves tici držet? Mohu s i peníze vybrat předčas ně? 
 
Doporučená doba držení tohoto produktu: 5 let a více. 
Minim ální doporučená doba držení inves tice je  5 let. 
 
Žádos t o odkup inves tičních akcií Podfondu je m ožné podat každý pracovní den. Inves tiční akcie Podfondu js ou  
odkupovány za aktuální hodnotu s tanovenou pro kalendářní m ěs íc, v něm ž byla žádos t o odkup inves tičních  
akcií doručena REDSIDE, a  to ve lhůtě  s tanovené  ve  s tatutu Podfondu. Odkoupit inves tiční akcie Podfondu je 
m ožné kdykoliv od počátku Podfondu s  výjim kou období, kdy by bylo odkupování na určitou dobu pozas taveno . 
S odkupem  je s pojen výs tupní poplatek podle aktuálního s tatutu Podfondu. 
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J akým způs obem mohu podat s tížnos t? 
V případě, že s e dom níváte, že REDSIDE nedodržela s m luvní ujednání, případně jednala v rozporu s  právním i 
předpis y, m ůžete podat s tížnos t. Veš keré s tížnos ti m ůžete doručit: 

• v pís em né form ě na adres u REDSIDE inves tiční s polečnos t, a .s ., IČ: 242 44 601 s e s ídlem  Na Příkopě  
854/14, 110 00, Praha 1 

• elektronicky na info@reds idefunds .com   
 
Dalš í podrobnos ti vyřizování s tížnos tí js ou s tanoveny v reklam ačním  řádu, který je  dos tupný na  
www.reds idefunds .com . 
 
Pokud nejs te s  vyřízením  reklam ace s pokojeni, m ůžete s tížnos t nebo reklam aci pos toupit orgánu dohledu: 
Čes ká národní banka  (web: www.cnb.cz, telefonní kontakt: 224 411 111, em ail: podatelna@cnb.cz)  
 
J iné relevantní informace  
Na žádos t Vám  bude pos kytnut v elektronické nebo vytiš těné podobě s tatut Fondu a jeho Podfondu. Statut  
Podfondu a aktuální znění tohoto Sdělení klíčových inform ací js ou k dis pozici také na adres e  
www.reds idefunds .com  
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