SICAV, a.s.

Podfond 1
Hodnota investiční akcie k 31. 3. 2018:

1 447,6030 CZK

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

VÝKONNOST:
POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 31. březnu 2018

Struktura fondu:

NAV:

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.

515,1 mil. CZK

ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:

0,37 %

ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 6 MĚSÍCŮ:

2,64 %

ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ:

8,35 %

KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:

44,76 %

ZHODNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:

1,18 %

POPLATKOVÁ STRUKTURA:
Vstupní poplatek:
Auditor:

KPMG Audit

Dohled:

Česká národní banka

Minimální investice:

1 000 000 CZK

Vstup / výstup do Podfondu:

měsíčně

0%

Výstupní poplatek:
max. 3 % po dobu 3 let od přeměny na SICAV

Obhospodařovatelský poplatek:
1,1 % p.a.

Výkonnostní poplatek:
30 % nad 10 % IRR

INVESTIČNÍ STRATEGIE:
Akcie, korporátní dluhopisy, rizikové pohledávky, investiční fondy,
směnky, účelové půjčky na private equity projekty
INVESTIČNÍ CÍL:
Cílem Podfondu je dosahování výnosu z pohybu cen akciových investic, z dividend
akciových investic, dosahování výnosů z finančních nástrojů s fixním úrokovým
výnosem, z pohybu cen dluhopisových investic, z vyplacených kupónů
dluhopisových investic a výnosů z rizikových pohledávek.
REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ:
Oblast střední a východní Evropy

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:
Celkové zhodnocení v březnu dosáhlo 0,37%. Postupně jsme pokračovali v reinvestování
výnosů z fixně úročených aktiv do navýšení akciové složky portfolia. Fond nově investoval
do akcií ČEZu, které propadly pod hodnotu CZK 500/akcii a dosáhly tak velmi atraktivní
valuace. Naopak po ca 7% růstu ceny akcií polského telekomunikačního operátora Cyfrowy
Polsat jsme snížili jeho váhu v portfoliu. Stejně tak jsme redukovali pozici i v Monetě Money
Bank.
V rámci private equity projektů fond poskytl atraktivní financování nákupu pozemku pro
výstavbu nové průmyslové zóny na středním Slovensku. Ostatní projekty se vyvíjejí taktéž
pozitivně, a to zejména nákup selhaných hypotečních a spotřebitelských úvěrů či projekty v
oblasti dodávky motorové nafty a výstavby ubytovacích zařízení. Očekáváme, že u všech
projektů bude dodržen plánovaný cash flow plán.
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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 splňující 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.

