Hodnota investiční akcie k 31. 10. 2017:

140 078 CZK

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

VÝKONNOST:

Typ fondu

Samosprávný uzavřený investiční fond kvalifikovaných
investorů

Zaměření fondu

Private equity, akcie, korporátní dluhopisy

Základní kapitál

594 000 000 CZK

Akcie

594 ks akcie na jméno v zaknihované podobě
ve jmenovité hodnotě 100 000,- CZK

Doba trvání fondu

Od 29. 10. 2008 na dobu neurčitou

Minimální investice klienta

V případě kvalifikovaných investorů dle 272 odst. 1
písm. a) až h) ZISIF, 125 000 EUR/3 500 000 CZK

Depozitář

UniCredit Bank

Auditor

KPMG Audit

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 31. ŘÍJNU 2017

NAV:

832 063 tis. CZK

AUM:

919 268 tis. CZK

140 078 CZK

NAV per share

14,72 %

Zhodnocení (YTD)

INVESTIČNÍ STRATEGIE:

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

Arca Capital CEE je uzavřený investiční fond kvalifikovaných investorů
s licencí na vlastní obhospodařování majetku, vlastní administrací

Aktiva fondu v říjnu po několika měsících opět překročila hranici

fondu a s oprávněním přesáhnout rozhodný limit. Základním cílem

900 mil. CZK, když se k 31. 10. 2017 proti předchozímu měsíci zvýšila

investičního fondu založeného skupinou Arca Capital je zhodnocení

o 2,42 % na 919,27 mil. CZK. Růst aktiv těžil z příznivé situace na

majetku akcionářů a zajištění dlouhodobě udržitelného růstu
majetku. Fond se profiluje jako smíšený a investuje do private equity
projektů, veřejně obchodovaných společností s růstovým potenciálem
a do dluhových instrumentů.

kapitálových trzích, což mělo pozitivní vliv na akciové portfolio fondu.
Na růstu aktiv se podílelo také znalecké přecenění majetkových
účastí. Vlastní kapitál připadající na jednu akcii (NAV) se zvýšil
proti předchozímu měsíci o 2,63 % a dosáhl hodnoty 140 078 CZK.
Od počátku roku se NAV zvýšilo o 14,72 %.

STRUKTURA PORTFOLIA:

VÝVOJ NAV (v tis. CZK)
1 000 000

832 063

900 000
800 000

725 308

17,2 % Dluhové cenné papíry

700 000

0,3 % Pohledávky za bankami a DZ

600 000
500 000
400 000

353 263

366 311

16,7 % Akcie

414 238

14,2 % Podílové listy
13,4 % Účasti s podstatným vlivem

300 000

8,8 % Účasti s rozhodujícím vlivem

200 000

29,6 % Ostatní aktiva

100 000
0

2013

2014

2015

2016

10/2017

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., Doudlebská 1699/5, Praha 4, 140 00
tel.: +420 224 231 813, email: info@arcacapitalcee.cz

/arcacapitalAS

www.arcacapitalcee.cz

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.

AKTUALITY
ARCA CAPITAL CEE
ŘÍJEN 2017

Valná hromada Arca Capital CEE
Na 19. prosince 2017 ve 14 hodin byla svolána řádná valná
hromada společnosti Arca Capital CEE. Podle pozvánky
rozeslané v polovině listopadu je na pořadu valné hromady
mimo jiné návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti
prostřednictvím úpisu nových akcií, změny v dozorčí radě
a projednání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Arca
Capital CEE k obchodování na evropském regulovaném trhu.
Těšíme se na setkání s akcionáři a věříme, že valná hromada
proběhne za hojné účasti.

Pátý ročník úspěšného Ondrášovka Cup
má svého vítěze
Prostřednictvím jedné z našich majetkových účastí již pátým
rokem podporujeme mladé sportovce v rámci úspěšného
projektu Ondrášovka Cup. Vítěznou trofej získaly tentokrát
mládežnické týmy Sparty. Pohár do rukou vítěze Ondrášovka
Cupu 2017 předal generální ředitel společnosti Ondrášovka,
Libor Duba.

Zhodnocujeme
Vaši důvěru
již 9 let.

Za dobu existence fondu
jsme na dividendách
vyplatili 20 %.

Investice jsme od založení
fondu zhodnotili
o více než 40 %.

Investiční skupina Arca Capital
Arca Capital je investiční skupina se středoevropskou působností již 17 let. Zaměřuje se na rozvoj jak svých private equity aktivit orientovaných
na energetiku, reality, retail a služby, tak i regulovaných aktivit zaměřených na budování a správu fondových struktur se zaměřením na
energetiku a reality a další obory ve finančních službách. Arca Capital je zakladatelem a správcem investičních fondů kvalifikovaných
investorů, z nichž stěžejním fondem skupiny je fond Arca Capital CEE. Dynamický růst zaměřený na kvalitu a udržitelný výnos se projevil
v nárůstu aktiv skupiny, jejichž objem přesáhl 1,4 miliardy EUR.

