SICAV, a.s.

Podfond 1
Hodnota investiční akcie k 31. 3. 2020:

1 605,5709 CZK

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

VÝKONNOST:
POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 31. BŘEZNU 2020

Struktura fondu:

podfond investičního fondu s proměnným základním kapitálem

NAV:

402,181 mil. CZK

ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍ MĚSÍC:
Vznik fondu:
Cenný papír:

1. 1. 2012 na dobu neurčitou

0,94 %

ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH
6 MĚSÍCŮ:
ZHODNOCENÍ ZA POSLEDNÍCH
12 MĚSÍCŮ:

investiční akcie na jméno v listinné podobě

0,68 %
4,66 %

KUMUL. VÝKONNOST NEANUALIZOVANÁ:

60,56 %

ZHODNOCENÍ OD ZAČÁTKU ROKU:

- 0,02 %

Měna fondu:

CZK

Obhospodařovatel:

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor:

KPMG Audit

max. 3 %

Dohled:

Česká národní banka

Výstupní poplatek:

Minimální investice:

1 000 000 CZK

Obhospodařovatelský poplatek:

Vstup / výstup do Podfondu:

měsíčně

POPLATKOVÁ STRUKTURA:
Vstupní poplatek:

max. 3 % po dobu 3 let od přeměny na SICAV

1,1 % p. a.

Výkonnostní poplatek:
30 % nad 10 % IRR

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:
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.

Ve srovnání s negativním průběhem na akciovém trhu přinesl ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 za březen 2020
pozitivní výnos + 0,94 %. Propad na světovém a Evropském trhu, který začal už koncem února, pokračoval
v březnu ještě prudším tempem. Index Pražské burzy zaznamenal ztrátu - 19,16 %, Evropský index EuroStoxx 50
spadl o 16,30 %. Díky preferenci defenzivních dividendových titulů, jako například O2 (+ 6,6 %), ČEZ (- 7,6 %) a
Hrvatsky Telekom (- 0,3 %), se podařilo limitovat ztráty v akciové složce portfolia.
Také budeme nadále usilovat o to, abychom identifikovali jedinečné příležitosti, které současná cenová úroveň
akciového trhu nabízí. Za pozitivní výsledek fond vděčí především vysokému podílu private equity projektů se
stabilním výnosem, nezávislým na podmínkách trhu. Pozitivně přispělo taky oslabení CZK vůči EUR, vzhledem na
relativně vysoký podíl EURových aktiv v portfoliu a oportunistický přístup k měnovému zabezpečení.
.

REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ:
Oblast střední a východní Evropy

VÝKONNOST PODFONDU 1:

STRUKTURA AKTIV
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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.

