10 let úspěšné historie – Investujte s námi!

ZÁKLADNÍ INFORMACE

VÝKONNOST

Typ fondu

Samosprávný uzavřený investiční
fond kvalifikovaných investorů

HODNOTA AKTIV
VE SPRÁVĚ FONDU

900 mil. CZK/ € 35 mil.

Zaměření fondu

Private equity, akcie, korporátní
dluhopisy

NAV

880mil. CZK / €34 mil.

NAV PER SHARE

144 545 CZK / €5 636

Základní kapitál

608 400 000 CZK

Doba trvání fondu

Od 29. 10. 2008 na dobu neurčitou

Auditor

KPMG Audit

Minimální investice
klienta

3 200 000 CZK/ EUR 125 000

ZHODNOCENÍ FONDU

8,7%*

Správní náklady

0,8 % - nejnižší na trhu

VÝKONNOST FONDU

Jeden z TOP 5 nejvýkonnějších
FKI na trhu

INVESTIČNÍ STRATEGIE FONDU
ARCA CAPITAL CEE

STRATEGICKÉ ZÁMĚRY FONDU
NA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ 1–3 LET

— Arca Capital CEE je uzavřený investiční fond

— Vstup fondu na pražskou burzu v I. Q 2019
— Investice do private equity projektů se stabilně růstovým

kvalifikovaných investorů

potenciálem (strategická průmyslová odvětví)

— Portfolio fondu je spravováno týmem zkušených

— Veřejně obchodovatelná mezinárodní aktiva s vysokým

portofolio managerů

potenciálem zhodnocení

— Interní asset management committee

— Struktura portfolia je dynamicky měněna podle

— Fond je zaměřen na mírně až středně rizikový kapitál

(dluhové cenné papíry a půjčky, akcie, majetkové účasti)

s cílem maximalizace zisku pro akcionáře

— Fond může pro zvýšení rentability využívat ve vybraných

— Investiční strategie je stanovena na základě

případech i dluhové financování

průběžných detailních analýz na trzích zejména

— Fond průběžně sleduje a vyhodnocuje celosvětový vývoj
a trendy v jednotlivých odvětvích ekonomiky

v Evropě a USA

STRUKTURA PORTFOLIA **
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18%
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aktuálního hospodářského a geopolitického vývoje

40

29%
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VYBRANÉ SPOLEČNOSTI
Z PORTFOLIA FONDU

15%
80

KOMERČNÍ
BANKA

100

Akcie a ostatní aktiva
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
Dluhové cenné papíry
Podílové listy
* průměr za 2017 a k 31. 7. 2018, ** stuktura k 31. 7. 2018

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

DISCLAIMER:

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

Investice je určena výhradně osobám splňující definici kvalifkovaného investora dle § 272

tel.: +420 727 825 184, +420 601 083 698, email: info@arcacapitalcee.cz

ArcaCEE

www.arcacapitalcee.cz

zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném
znění. Výnos z investice není zaručen či jinak garantován, detailní informace obsahuje
statut fondu, který je dostupný v sídle obhospodařovatele.

