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* Upozorňujeme, že předchozí výkonnost fondu ani odhadovaná výkonnost v budoucnosti nezaručuje srovnatelnou či vyšší 
výkonnost v budoucím období, hodnota investice do fondu může vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům klesat i stoupat 
a není zaručena návratnost původně investované částky.

Předmět investování
Pořízení stávajících komerčních nemovitostí sloužících  
v minulosti či dosud jako ubytovací zařízení.


Analýza jejich potenciálu a následná volba strategie 
spočívající buď v rekonstrukci, nebo výstavbě zcela 
nového objektu na půdorysu toho stávajícího.


Prioritně se jedná o nemovitosti na atraktivních místech  
v rámci významných českých pohoří.

Cílové objekty
Penziony či jiné typy ubytovacích zařízení střední velikosti.


Možnost jejich přestavby/výstavby nové budovy při 
současném zachování velikosti zastavěné plochy  
a nenarušení krajinného rázu.


Objekty v atraktivních lokalitách českých hor ideálních  
pro rekreaci, aktivní odpočinek, sportování a pobyt v blízké 
přírodě.

Ekonomické výsledky projektů 

vložených do fondu za rok 2021

Hrubé zhodnocení vkladů investorů                       32 %


Čisté zhodnocení vkladů investorů                         21 %

Poznámka: Ekonomické výsledky Aequitas Capital 
Investment a.s., jehož aktiva byla vložena do Aequitas 
Capital Investment SICAV a.s.

Další záměry
Dále budou předmětem investování formou kapitálových 
vstupů malé či střední podniky v různých průmyslových 
oborech. Takové společnosti se vinou ekonomických 
otřesů v době pandemie a války na Ukrajině mohou 
dostávat do finan-čních problémů, jejich potenciál 
v dlouhodobém měřítku může ovšem být po určité 
restrukturalizaci značný.

Zaměření fondu: 


Právní forma: 


Minimální investice: 


Odkup investičních akcií:
 

Výstupní poplatek: 


Typy investičních akcií:

horské nemovitosti,  
restrukturalizační projekty


akciová společnost s proměnným  
základním kapitálem


1 000 000 CZK,  
alternativně 125 000 EUR


do 12 měsíců od žádosti klienta 


20 % při odkupu do tří let,  
0 % při odkupu po třech letech


prioritní (PIA), výkonnostní (VIA)

Veřejná obchodovatelnost: 


Vstupní poplatek: 


Doporučený invest. horizont: 


Očekávaný průměrný výnos*:
 

Obhospodařovatel  
a administrátor fondu:


Depozitář: 

(při době držení 5 let)

ano 


0 - 3 % 


5 let 


6,92 % p. a. (PIA), 
10,20 % p. a. (VIA)   

DELTA Investiční společnost, a.s.


Československá obchodní banka, a.s.

Aequitas Capital Investment SICAV a.s.
Aequitas Restructuring and Development podfond
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Disclaimer

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních 
fondech, ve znění pozdějších předpisů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto 
zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora 
obhospodařovatel nebo administrátor fondu.


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.


Informace obsažené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a nepředstavují doporučení nebo radu ani 
nejsou nabídkou na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídkou. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím 
střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé investici. Investoři by měli zejména zvážit 
investiční strategii a specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu 
nebo v jiných dokumentech týkajících se fondu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v 
poplatcích a nákladech fondu. Detailní informace obsahují statuty fondu a podfondu a sdělení klíčových informací (KID). 
Pro získání statutů fondu a podfondu a KID prosím kontaktujte obhospodařovatele fondu, společnost DELTA Investiční 
společnost, a.s., na info@deltais.cz. 


Investiční společnost upozorňuje, že existují určitá rizika, která mohou ovlivnit výkonnost fondu i podfondu a tím 
hodnotu investice. Mezi hlavní rizika patří riziko nedostatečné likvidity, riziko vypořádání, tržní riziko, riziko pákového 
efektu atd. Přesné definice jednotlivých rizik a další rizika jsou uvedeny ve statutech fondu a podfondu.


Tento dokument a jeho obsah jsou důvěrné a nesmí být reprodukovány, distribuovány nebo postupovány přímo či 
nepřímo žádné jiné straně v celku ani po částech bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu fondu.



