
Podfond 1 

 

SICAV, a.s. 

Hodnota investiční akcie k 31.7.2022: 1 521,3266 CZK* 
 
 

 

 
 

 Struktura fondu: podfond investičního fondu s proměnným základním kapitálem 

 Vznik fondu: 1. 1. 2012 na dobu neurčitou 

 Cenný papír: investiční akcie na jméno v listinné podobě 

 Měna fondu: CZK 

 Obhospodařovatel: REDSIDE investiční společnost, a.s. 

 Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

 Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o. 

 Dohled: Česká národní banka 

 Minimální investice: 1 000 000 CZK 

 Vstup / výstup do Podfondu: 

Obhospodařovatel fondu ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. rozhodl dne 
10.3.2021 o opakovaném pozastavení vydávání a odkupování investičních 
akcií vydaných k podfondu ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 s účinností 
od 11. března 2021 na období 2 let (tj. do 11. března 2023). 

 

     
 VÝKONNOST:   

 POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 31.ČERVENCI 2022   

 NAV: 378,644 mil. CZK*  

 ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:      0,31 %  

 ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH  
6 MĚSÍCŮ: 

                            -9,65 % 
 

 ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH  
12 MĚSÍCŮ: 

                              -6,81 % 
 

 KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:                              52,13 %  

 ZHODNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:                               -9,55 %  

    
 
 POPLATKOVÁ STRUKTURA: 

 

Vstupní poplatek: 
max. 3 % 
 

Výstupní poplatek: 
0 % pro investice do 1.4.2020 
Max. 5 % po dobu 3 let od vstupu pro investice od 2.4.2020 
 

Obhospodařovatelský poplatek: 
0,55 % p. a. 
 

Výkonnostní poplatek: 
30 % nad 10 % IRR 

 

 

 

    

 

 

 INFORMACE K LIKVIDACI 

ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 vstoupil do likvidace s účinností od 

1.5.2021 na základě přijetí rozhodnutí návrhu per rollam ze dne 8.3.2021  

o zrušení podfondu s likvidací. Podrobné informace k probíhající likvidaci 

jsou k dispozici na internetových stránkách fondu v sekci Informace 

k likvidaci. 
 

INVESTIČNÍ STRATEGIE 

Účelové půjčky na private ekvity projekty, dluhopisy, veřejně obchodované 

akcie a investiční fondy.  

 

INVESTIČNÍ CÍL 

Cílem Podfondu je dosahování výnosu z finančních nástrojů s fixním 

úrokovým výnosem z pohybu cen akciových investic, dividend a z pohybu 

cen vyplacených kuponů dluhopisových investic.  

 

REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ 

Oblast střední a východní Evropy. 

 

 

    
   Po více než roce soudních sporů, přistoupili dlužníci Arca Automotive Holding 

a AAH Park Topolčany na dohodu o smíru týkající se pohledávek fondu 

v nominální hodnotě 2,3 mil. EUR. Obě půjčky jsou zastaveny pozemky 

v Topolčanech, ke kterým se váže stavební povolení na výstavbu  

dvou průmyslových hal.  

Dohoda zní tak, že do 30.9.2022 fond obdrží 421 tis. EUR, do 31.12.2022 

dalších 270 tis. EUR a do 30.6.2023 zbylou část, včetně naběhlých úroků.  

Fond dále eviduje účelovou půjčku za společností Blackside, kterou jsme 

přeceňovali na konci loňského roku – probíhá soudní spor o vydání 

platebního příkazu, který má pokračovat soudním řízením v říjnu tohoto 

roku.   

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

*Hodnota investiční akcie (NAV) nezohledňuje vyplacené zálohy na podíl na likvidačním zůstatku, protože hodnota vyplacených záloh je v majetku fondu vedena jako pohledávka za akcionáři. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE: 
REDSIDE investiční společnost, a.s., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, +420 222 500 757, www.redsidefunds.com , DISCLAIMER: Investice je určena výhradně osobám splňujícím definici kvalifikovaného investora dle § 272 zákona  
č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost investice pro investora obhospodařovatel fondu. Výnos z investice 
není zaručen či jinak garantován, detailní informace obsahuje statut fondu, který je dostupný v sídle obhospodařovatele. 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE: 

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ: 

VÝKONNOST PODFONDU 1: 

http://www.redsidefunds.com/

