Vihorev.Capital SICAV, a.s.
Podfond Vihorev.Development

Informace o fondu

Základní informace

Investiční strategie

Development rezidenčních
a výnosových nemovitostí

Cílová hodnota majetku
do konce roku 2021

Typ fondu

1.000.000.000 Kč

Fond kvalifikovaných investorů

Základní
parametry fondu
Zaměření fondu

nemovitosti a financování nemovitostních projektů

Právní forma

akciová společnost s proměnným základním kapitálem

Podkladová aktiva fondu

nemovitosti

Emitovaný cenný papír

prioritní investiční akcie (PIA)

Veřejná obchodovatelnost

ano

Frekvence úpisu investičních akcií (dále IA)

měsíční

Základní
parametry fondu
Minimální investice klienta

1.000.000,- Kč (pro § 272 odst. 1 písm. a) až h) a písm. i) bod 2 ZISIF),
jinak 125 000,- EUR, v případě produktu AVANT Flex 100 000,- Kč

Vstupní poplatek

0-3 %

Investiční horizont klienta

střednědobý, 3 roky

Frekvence odkupu investičních akcií

kvartální

Odkup investičních akcií

do 6 měsíců

Splatnost odkupů investičních akcií

do 120 dní

Základní
parametry fondu

Výstupní poplatek

10 % při odkupu víc než 10 % investičních akcií do 2 let
0 % při odkupu méně než 10 % investičních akcií do 2 let
0 % při odkupu po 2 letech

Zdanění výnosů fondu

5 % ze zisku fondu

Zdanění akcionářů - fyzických osob

15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech

Typy investičních akcií

1.Výkonnostní investiční akcie
2.Prioritní investiční akcie

Očekávaný výnos p.a. (IRR)

Prioritní investiční akcie: 7,5 % IRR

Doba trvání fondu

na dobu neurčitou

Základní
parametry fondu
Náklady fondu

Maximálně 10 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv

Obhospodařovatel fondu

AVANT investiční společnost, a.s.

Administrátor fondu

AVANT investiční společnost, a.s.

Depozitářská banka

Česká spořitelna a.s.

Auditor

NEXIA AP a.s.

Regulace a právní řád

Česká národní banka a Česká republika

Aktuální
data fondu
Hodnota k 9/2020

Procentní změna 9/2019 – 9/2020

1,11430 CZK

7,40%

Net Asset Value

30 045 162,78 CZK

37,91%

Hodnota objemu majetku, aktiv fondu

44 260 608,00 CZK

25,61%

Hodnota PIA

Projekty fondu

Realizované projekty

Budoucí projekty

Cíl fondu

Investiční cíl
a strategie fondu
Investičním cílem – strategií fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve
formě přímých či nepřímých investic do rezidenčních nemovitostí s nejvyšším výnosovým potenciálem.
Dlouhodobý cíl je vytvořit tzv. asset heavy fund – portfolio, které je tvořeno zejména strategickými aktivy. Mezi ně patří
historické nemovitosti v centru Prahy, případně v jiných hlavních městech, kde je vysoký potenciál růstu hodnoty
v střednědobém a dlouhodobém horizontu. Zároveň zde musí být citelný prostor pro dlouhodobé vytváření přidané
hodnoty ve formě pozitivního CashFlow pro investory prostřednictvím efektivní správy aktiv, zejména v segmentu
dlouhodobého a krátkodobého pronájmu.
Důležitým kritériem posuzování projektu je zisk, ale nesmí být jediným. Do rozhodování o vhodnosti investice bereme
v potaz nejen zisk, ale obecnou prospěšnost a dopad na životní prostředí.

Predikce rozložení
portfolia fondu

Plán vývoje fondu dle objemu investorů
v jednotlivých druzích akcií

Fond kvaliﬁkovaných investorů

Základní myšlenka
a strategie fondu
Základní myšlenkou investičního fondu je takové nastavení podmínek fungování, za kterých by společné investování
přinášelo jednoznačně vyšší ﬁnanční efekt tak, aby individuální investice postrádaly smysl, a naopak lákaly jednotlivé
investory k zapojení do týmů investičních profesionálů a těžit z výhod, které plynou z velkého rozsahu.

Naší základní strategií je spolupracovat s našimi investory na projektech, které by pro jednotlivce mohly představovat
významné riziko, ale díky rozložení rizika mezi více projektů a zkušenostem našich profesionálů můžeme docílit
společného vyššího ﬁnančního efektu pro nás všechny.

Základní rysy fondu
Výnosnost

Synergie

Transparentnost

Sjednocení jednotlivých investorů
Výnosnost fondu musí být citelně větší
než průměrná pasivní investice

za účelem dosažení maximálního

Vše, co se odehrává ve fondu, musí být

výnosu z rozsahu

maximálně přístupné a transparentní

Lepší úrokové sazby financujících bank

všem investorům

a lepší přístup k exkluzivním nabídkám

Akcie
Výkonnostní akcie jsou akcie, které mají neomezenou výši výnosu, který je přímo úměrný vloženým
prostředkům. Nejsou obchodovatelné na BURZE a nemají žádný garantovaný výnos. Akcie cílí na

Výkonnostní

investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší riziko s možností vyššího zhodnocení. Vůči tomuto druhu
akcií je výnos z Prioritních akcií upřednostňován. Tento typ akcií je primárně určen pro offmarket trh
institucionálních a privátních investorů.

Prioritní akcie jsou akcie, z kterých se výnos vyplácí přednostně na úkor akcií Výkonnostních, a to až do

Prioritní

výše 7,5 % p.a. s kapitalizací. Zároveň jsou zajištěny kapitálem Výkonnostních akcií pro minimální výnos
ve výši 7,1 % p.a. Tento typ akcií je určen primárně pro retailový trh soukromých investorů.

Model fungování PIA a VIA

Výhody investování prostřednictvím
fondu kvaliﬁkovaných investorů
● Profesionální správa majetku
● Transparentní a nízkoriziková struktura, odpovídající mezinárodním
standardům
● Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářskou bankou
(Česka spořitelna a.s.)
● Nižší 5 % sazba daně z příjmu pro investiční fondy
● Regulace Českou národní bankou
● Možnost osvobození od daně z příjmu při odkupu investičních akcií
po 3 letech
● Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu - držiteli
výkonnostních investičních akcií) do výše 7,5 % p.a.
● Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena

● Garance minimálního výnosu prioritních akcií ve výši 7,1 % p.a. (MIN),
a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou
redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních
akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních
akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá
na výkonnostní investiční akcie
● Investování do reálných hodnot se stabilním růstem hodnoty
pro akcionáře
● Nulové výstupní poplatky při plnění podmínek statutu
● AVANT investiční společnost, a.s. je největším správcem fondů
kvaliﬁkovaných investorů v ČR
● Diverziﬁkace investic do různých nemovitostních projektů – vysoká
likvidita na trhu

z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií
● Odbornost a bohaté zkušenosti zástupců fondu
● Likvidita akcií zajištěna prostřednictvím Burzy cenných papírů Praha, a.s.
a povinností odkupu akcií ze strany fondu

Modelový příklad
dle délky investice
Délka investice Investice

3 roky

5 let

Investice

1 000 000 CZK

1 000 000 CZK

Výnosnost

7,50 %

7,50 %

Výplata na konci

1 242 297 CZK

1 435 629 CZK

Úroky za 3 roky

242 297 CZK

435 629 CZK

Daň

–

–

Průměrná výnosnost PIA za 3 roky

8,1 % p.a.

8,7 % p.a.

Představení správce

AVANT investiční společnost, a.s. se specializuje na zakládání a správu fondů
kvaliﬁkovaných investorů. V posledních třech letech se stal AVANT nejdynamičtěji rostoucí
investiční společností v České republice a v současnosti se jedná o největší investiční
společnost na trhu fondů kvaliﬁkovaných investorů. AVANT spravuje 69 fondů
s celkovou hodnotou majetku přes 32 miliard Kč (k 30. 9. 2020). Své postavení na trhu
získal AVANT především svým osobním klientským přístupem, zkušenostmi, ﬂexibilitou
a kvalitou poskytovaných služeb. Spravované fondy investují do komerčních nemovitostí,
bytových projektů, zemědělské půdy, pohledávek a majetkových účastí v začínajících
projektech či v existujících ﬁrmách, kterým pomáhá v dalším rozvoji.

Struktura fondu

Správa a řízení
fondu a podfondu

● Auditor

● Investiční společnost

Kontroluje vedení účetnictví podfondu a dodržování pravidel při

Obhospodařuje majetek podfondu podle statutu podfondu a v souladu se

obhospodařování jeho majetku.

ZISIF, jedná jeho jménem, podepisuje za něj smlouvy, plní jeho povinnosti vůči

● ČNB

státní správě (účetnictví, daně), ČNB (měsíční reporting účetní závěrky,
informace o změnách) a depozitářské bance. Činnost investiční společnosti

Česká národní banka zapisuje podfond do seznamu investičních fondů,

kontroluje průběžně depozitářská banka a ČNB. Investiční společnost

dozoruje činnost podfondu, investiční společnosti a depozitářské banky,

informuje investory podfondu o hodnotě investiční akcie, vydává a odkupuje

vyžaduje pravidelné reporty o hospodaření podfondu, uděluje sankce.

investiční akcie a vede seznam akcionářů.

● Depozitářská banka

● Akcionář

Průběžně kontroluje nakládání s majetkem podfondu, účelovost každé položky

Investor, který vydáním investiční akcie získává podíl na majetku podfondu

na účtu podfondu musí být depozitáři dokladována, zajišťuje úschovu cenných

a právo na odkup investičních akcií v termínech dle statutu za aktuální

papírů podfondu.

hodnotu vyhlašovanou investiční společností.

● Podfond

● Statut

Podfond fondu kvalikovaných investorů dle § 128 zákona č. 240/2013 Sb., o

Základní dokument podfondu deﬁnující investiční strategii, limity investování,

investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) pod dohledem ČNB

pravidla rozhodování a hospodaření podfondu, způsob a frekvenci výpočtu

a depozitářské banky. Podfond vlastní SPV (100%) a poskytuje podřízené úvěry

hodnoty investiční akcie a nákladovosti podfondu, speciﬁkuje rozsah činnosti

SPV (equity).

depozitáře a informační povinnosti podfondu.

● Investiční proces

● SPV

Ke každému investičnímu záměru je zpracována analýza ekonomické

Projektová společnost vlastněná a ovládaná podfondem,

výhodnosti (AEV), investici dále posuzuje investiční výbor a ﬁnálně

která vlastní nemovitosti.

o ní rozhoduje statutární ředitel.

Informační
povinnost
Vihorev.Capital SICAV, a.s. je investiční fond s proměnným základním kapitálem a je fondem kvaliﬁkovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně
kvaliﬁkovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.
Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím
střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit speciﬁcká rizika, která mohou
vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a
nákladech fondu.
Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v
sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8. Bližší informace o Common
Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžeme získat na https://www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace/.

