Sdělení klíčových informací
Tento dokument Vám poskytne klíčové i nformace o tomto i nvestičním produktu. Nejde o propagační ma teriál. Poskytnutí těchto
i nformací vyža duje zákon, aby Vá m pomohly porozumět podstatě, ri zikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám s pojeným s tímto
produktem a porovnat jej s ji nými produkty.
Produkt
Arca Opportunity CEE Equity – Podfond II, NID: 75160536 (dá l e jen „Podfond“) je podfondem investičního fondu kvalifikovaných
i nvestorů ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s., IČO: 24199591 (dále jen „Fond“) denominovaného v CZK měně. Podfond vydává investiční
a kci e bez hlasovacích práv a nominální hodnoty.
Tvůrcem produktu, obhospodařovatelem a a dministrátorem
tohoto fondu je i nvestiční s pol ečnost REDSIDE investiční
společnost, a.s., IČ: 242 44 601, s e sídlem V Celnici 1031/4, Praha
1 (dá le jen „REDSIDE“).
Bl i žší i nformace o produktu je možné zís kat na
www.redsidefunds.com nebo na telefonním čísle 220 500 757.
Obhos podařovatel tohoto fondu podléhá dohledu České národní
ba nky (dále jen „ČNB“).

Depozitářem fondu je Uni Credit Ba nk Czech Republic and
Sl ova kia, a.s.
Toto Sdělení bylo vypra cováno dne 15. dubna 2019.

Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.
O jaký produkt se jedná?
Typ produktu
Produkt je Podfondem i nvestičního fondu kvalifikovaných investorů. Fond má formu a kciové společnosti s proměnlivým zá kladním
ka pitálem (SICAV) s možností vytvá řet podfondy.
Investiční cíle a způsob investování
Podfond s e za měřuje pri má rně na i nvestice do l i stovaných
s polečností v regi onu CEE vč. Rus ka, jejichž a kcie js ou na trhu
podhodnocené a mají perspektivu dlouhodobého růstu. Podfond
i nvestuje jen do top 10 - 15 i nvestičních ti pů. Příl ežitostně může
mít Podfond otevřených i několik krátkých pozic.

Podfond s e může za měřovat též na i nvestice do i nvestičních
korporá tních dluhopisů či s měnek.
Podfond byl za l ožen dne 24. 10. 2017 a je za l ožen na dobu
neurči tou.

Typický investor
Podfond je určený pro kvalifikované i nvestory s předchozími znalostmi z oblasti investic. Investice je dynamická s e střednědobým
i nvestičním horizontem.
Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?
Souhrnný ukazatel ri zika
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Na zá kladě předchozí volatility a doby existence Podfondu jsme jej
za řa dili do SRI kategorie 6 ze 7.

vyš š í ri ziko

Pro určení s ouhrnného ukazatele ri zika je jedním z předpokladů stáří Podfondu – pokud je mladší, než 5 l et, nemůže být
dl e SRI ohodnocen méně, než 6.
Investice podléhají běžným výkyvům trhu a dalším rizikům s pojených s investováním do cenných papírů.
Podfond je, vzhledem ke své investiční strategii, vys taven úvěrovému ri ziku stran, se kterými obchoduje. Podfond je,
vzhl edem ke s vé investiční strategii, vys taven úvěrovému ri ziku s tran, se kterými obchoduje.
Tento i nvestiční Podfond nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucím výkyvům ve výkonnosti trhu, takže byste mohl o
čá s t, nebo vš echny Vaše i nvestice přijít. Výnosy z mi nulých let nejsou zá rukou výnosů budoucích.

Jiná rizika nezohledněná v souhrnném ukazateli rizik

Operační riziko může být rea lizováno v podobě ztrát plynoucích
z nedostatečných či chybných vni třních proces ů, ze selhání
provozních systémů či lidského faktoru, popř. z vnějších událostí.

Riziko vypořádání je s pojené s tím, že tra nsakce s majetkem
Podfondu může být zma řena v důs ledku nes chopnosti
proti strany obchodu dostát svým povinnostem a dodat majetek
nebo zaplatit ve sjednaném termínu.
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Měnové riziko zna mená, že konečný výnos, který zís káte, může
zá vi set i na směnném kurzu mezi jednotlivými měnami.
Riziko protistrany (úvěrové) je ri zi kem výpa dku příjmů z důvodu
nes chopnosti proti stran dos tát s vým zá va zkům z ti tulu
jednotlivých projektů v Podfondu.

Riziko nedostatečné likvidity s počívá v tom, že určité aktivum
fondu nebude zpeněženo vča s za přiměřenou cenu a že Fond z
tohoto důvodu nebude schopen dostát s vým závazkům v době,
kdy s e s ta nou s platnými. Fond pro minimalizaci tohoto rizika
s l eduje cash flow a ponechává si k dispozici přiměřenou rezervu
ke krytí přípa dných neočekávaných výpa dků

Scénáře výkonnosti
Ta bulka výkonnosti níže předpokládá, že si i nvestici ponecháte po dobu alespoň 5 l et a i nvestujete 1.000.000 CZK.

Hodnota investice po úhradě nákladů

Příznivý

Průměrný výnos každý rok
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Hodnota investice po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok

Hodnota investice po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok

Hodnota investice po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok

1 rok

3 roky

5 let

1 086 898

1 414 229

1 840 139

8,7 %

13,8 %

16,8 %

1 061 294

1 297 015

1 585 095

6,1 %

9,9 %

11,7 %

942 380

889 478

839 548

-5,8 %

-3,7 %

-3,2 %

903 073

782 755

678 468

-9,7 %

-7,2 %

-6,4 %

Uvedený scénář ilustruje, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů. Zhodnocení
za jednotlivé roky zohledňuje účtování maximální výš e vs tupního poplatku.
Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému
pora dci nebo distributorovi a nezohledňují daňové a spekty i nvestice.

Co se stane, když REDSIDE není schopna uskutečnit výplatu?
Ma jetek ve Fondu i jeho Podfondu je právně i účetně oddělen od majetku REDSIDE a ostatních fondů (a případně jejich podfondů). V
přípa dě odnětí povolení REDSIDE k obhospodařování Fondu dojde k převodu obhospodařování na jinou investiční společnost nebo
dojde ke zrušení a likvidaci Fondu, přičemž Vám REDSIDE bude povinna vyplatit aktuální hodnotu Vaší investice. Pokud dojde k úpadku
REDSIDE, zajistí insolvenční správce převod obhospodařování Fondu na jinou investiční společnost nebo likvi daci Fondu. Další důvody
pro zruš ení fondu jsou blíže s pecifikovány v jeho s tatutu.
Odkupování i nvestičních a kcií může být poza staveno v s ouladu s e zá konem a s tatutem Fondu nejdéle na 3 měs íce. REDSIDE o
poza stavení neprodleně i nformuje ČNB a zveřejní tuto i nformaci na www.redsidefunds.com. Zá vazky mezi Vá mi a Fondem ani
REDESIDE nejsou kryty s ys témem odškodnění nebo zá ruk pro i nvestory. V přípa dě, že se budete domnívat, že REDSIDE jednala v
rozporu s právními předpisy při odkupu investičních akcií, můžete jí podat stížnost. Dále se můžete obrátit na ČNB či své právo uplatnit
ža l obou u příslušného soudu.
S jakými náklady je investice spojena?
Snížení výnosu (RIY) ukazuje, ja ký dopad budou mít celkové náklady, které zaplatíte, na výnos i nvestice, který bys te mohli získat.
Cel kové náklady zohledňují jednorázové, průběžné, vedlejší, přímé a nepřímé náklady. Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady
pro i nvestici 1.000.000 CZK.
Náklady v čase
s cénář: umírněný

Odkup po 1 roce

Odkup po 3 l etech

Odkup po 5 l etech

Náklady celkem

62 357

137 673

229 716

Podíl nákladů na investici, netto

50,4 %

33,5 %

30,1 %

Os oba, která Vám tento produkt prodává nebo Vá m o něm poskytuje poradenství, Vá m může účtovat ji né náklady. Pokud ano,
pos kytne Vám ta to osoba o těchto nákladech i nformace a objasní Vá m dopad, který budou mít v ča s e vš echny náklady na Vaši
i nvestici.
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Skladba nákladů
Ta to ta bulka ukazuje dopad jednotlivých nákladů na předpokládaný roční výnos, který byste mohli získat na konci doporučené doby
držení produktu.

Jednorázové náklady
Ná klady na vs tupu

ma x. 3 %

Ná klady na výs tup

0%

Dopa d ná kladů, které pl a títe při vs tupu do
i nvestování. Uvedená hodnota je maximum, které
za platíte. Konečná výš e zá vi sí na i ndividuální
dohodě.
Dopa d nákladů na ukončení Vaší i nvestice.

Průběžné náklady
Ma xi mální náklady portfolia

Dopa d ná kladů na šich ná kupů a prodejů
podkladových a ktiv a zá roveň ná kladů na s právu
Va š ich i nvestic

1,95 %

Vedlejší náklady

Výkonnostní poplatek

25% z množství peněžních pros tředků, které
25 % na d výnos 5ti
Podfond vyděl a l na d výnos 5ti l etého s tá tního
l etého s tátního
dl uhopisu zvýš eného o 5% . Výkonnostní poplatek
dl uhopisu zvýš eného
ná l eží obhospodařovateli fondu, pokud přesáhne
o 5%
cíl ový výnos .

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?
Doporučená doba držení tohoto produktu: 5 l et.
Mi ni mální doporučená doba držení i nvestice je 3 roky.
Investiční a kcie fondu jsou odkupovány za cenu odpovídající a ktuální hodnotě i nvestiční a kcie s tanovené pro období (tj. kalendářní
měs íc), v němž byla žádost o odkup investičních akcií doručena Podfondu. Pro každý daný měsíc se v následujícím měsíci stanoví a
ná s ledně vyhlásí aktuální hodnota investiční akcie podle stavu majetku k poslednímu dni da ného měsíce. Odkoupit investiční akcie
fondu je možné kdykoliv od počátku fondu.
S odkupem je spojen výs tupní poplatek podle a ktuálního statutu fondu.
Jakým způsobem mohu podat stížnost?
V přípa dě, že s e domníváte, že REDSIDE nedodržela s mluvní
ujednání, případně jednala v rozporu s prá vními předpisy,
můžete podat stížnost.
Veš keré stížnosti můžete doručit:
■ v pís emné formě poš tou na konta ktní a dresu REDSIDE
i nvestiční společnost, a .s. V Cel nici 1031/4, 110 00 Pra ha 1
■ el ektronicky na i nfo@redsidefunds.com
■ tel efonicky ka ždý pra covní den od 8:00 do 16:00 na čísle
222 500 757
■ os obně nebo písemně do s ídla s polečnosti na adrese REDSIDE
i nvestiční společnost, a .s., V Cel nici 1031/4, 110 00 Pra ha 1

Da l ší podrobnosti vyři zování stížností jsou stanoveny v
rekl amačním řá du, který je dostupný na
www.redsidefunds.com.
Pokud nejste s vyřízením reklamace spokojeni, můžete stížnost
nebo reklamaci postoupit orgánu dohledu:
Česká národní banka
web: www.cnb.cz
tel efonní kontakt: 224 411 111
ema il: podatelna@cnb.cz

Jiné relevantní informace
Na žá dost Vám bude poskytnut v el ektronické nebo vyti štěné podobě s tatut Fondu a jeho Podfondu. Statuty vš ech fondů a aktuální
znění tohoto Sdělení klíčových informací jsou k dispozici ta ké na a drese www.redsidefunds.com.
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