Hodnota akcie k 31. 5. 2018:

143 638 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

5 940 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/3 200 000 CZK

Depozitář

UniCredit Bank

Auditor

KPMG Audit

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 31. KVĚTNU 2018

AUM:

900 447 tis. CZK

NAV:

853 211 tis. CZK
143 638 CZK

NAV per share:

INVESTIČNÍ STRATEGIE:

Zhodnocení za měsíc

0,35 %

Zhodnocení od počátku roku

1,65 %

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

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

Celková aktiva se během května nepatrně zvýšila (+0,8 %)

fondu a s oprávněním přesáhnout rozhodný limit. Základním cílem

a fond tak k 31. 5. obhospodařoval celková aktiva ve výši

investičního fondu založeného skupinou Arca Capital je zhodnocení

900,4 mil. Kč. Vlastní kapitál dosáhl ke stejnému datu

majetku akcionářů a zajištění dlouhodobě udržitelného růstu

hodnoty 853,2 mil. Kč, což představuje po přepočtu na

majetku. Fond se profiluje jako smíšený a investuje do private equity

jednu akcii 143,64 tis. Kč. Vlastní kapitál se tak zhodnotil

projektů, veřejně obchodovaných společností s růstovým potenciálem

proti počátku roku o 1,65 % a proti předchozímu měsíci

a do dluhových instrumentů.

o 0,35 %.

STRUKTURA PORTFOLIA:
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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
Dne 25. 6. 2018 proběhla řádná valná hromada Arca Capital CEE

D

ne 25. června byla uskutečněna řádná valná
hromada

společnosti

Arca

Capital

CEE,

uzavřený investiční fond, a.s., kde proběhla volba
členů do dozorčí rady společnosti. Novým členem
do dozorčí rady společnosti byl zvolen Ing. Rastislav
Velič. Rozhodnutím valné hromady dále došlo ke
schválení řádné účetní závěrky a rozdělení zisku
společnosti. Děkujeme všem akcionářům za hojnou
účast a za projevenou důvěru.

Projekt Gothal představuje nejambicióznější nemovitostní projekt
skupiny Arca Capital na Slovensku

P

o úspěšném vybudování provozujeme zcela
nový

turisticko-rekreační

komplex

Gothal

v Liptosvké osadě na Slovensku. Gothal je výjimečný
multifunkční
pohodlného
a

areál,

který

ubytování

a

relaxačních

aktivit

poskytuje

množství

včetně

komfort

sportovních

nejmodernějšího

komplexu Vodního světa. Gothal je zasazen do
krásného prostředí Liptova na rozhraní Velké Fatry
a Nízkých Tater a je vzdálený jen 12 kilometrů
od lyžařského střediska Donovaly. Je dokonalým
místem pro aktivní odpočinek.

Investiční skupina Arca Capital
Arca Capital je investiční skupina se středoevropskou působností již téměř 20 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.

