Informační leták fondu kvalifikovaných investorů

Investice do výjimečných a originálních projektů
s nadstandardním výnosem.
FOND KVALIFIKOVANÝCH
INVESTORŮ
zhodnocení

6,05%
za rok 2019

CÍL FONDU
Cílem fondu je prostřednictvím využívání vhodných investičních
příležitostí s výrazným výnosovým potenciálem dosahovat atraktivních výnosů nad úrovní dlouhodobých úrokových mezibankovních sazeb a na úrovni vývoje příslušných trhů. Díky profesionálnímu týmu manažerů, kvalitnímu právnímu a daňovému zázemí
disponuje fond všemi nástroji potřebnými k dosažení atraktivního
výnosu, a to i v dlouhodobém horizontu. Investiční cíl a strategii
fondu naleznete ve statutu fondu na www.investika.cz

DYNAMIKA otevřený podílový fond je určen ke shromažďování peněžních prostředků od kvalifikovaných investorů s pokročilými znalostmi v oblasti investování.
Do fondů tohoto typu je umožněno investovat pouze investorům, kteří splní test vhodnosti včetně limitu pro minimální
výši investice.
Investice do fondu zpravidla musí odpovídat finančnímu
zázemí investora, jeho investičním cílům, odborným
znalostem a zkušenostem v oblasti investic. Investor pak
musí také písemně prohlásití, že si je vědom rizik spojených
s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů.

PROČ PRÁVĚ DYNAMIKA
otevřený podílový fond?

Exkluzivita spočívající v investiční příležitosti pro
omezenou skupinu investorů. Předpokládaný objem
emise fondového kapitálu je do výše 1 miliardy korun.

STRATEGIE

Fond je zaměřen na tvorbu přidané hodnoty prostřednictvím vhodných investičních příležitostí. Zejména investicí do investičních
nástrojů, pohledávek a kapitálových účastí v obchodních společnostech.

Výnos fondu je plánován na 6 - 7 % p.a.
Jedinečné projekty mající výrazný výnosový potenciál.
Nadprůměrná výkonnost na úrovní dlouhodobých
úrokových sazeb i po rozhlednění inflace

MANAGEMENT

Český fond podléhající české legislativě.

Profesionální management obhospodařovatele fondu disponuje
mnohaletými zkušenostmi jak z realitního, tak z finančního trhu.
V rámci svého působení se podílel na významných transakcích
v řádech miliard korun. Tyto bohaté zkušenosti aplikuje ve své investiční strategii a řízení fondu.

Výnos nepodléhá dani z příjmu fyzických osob
(po splnění časového testu).

Souhrnný ukazatel rizik (dle sdělení klíčových informací):
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www.investika.cz | www.mololipno.cz

Jedná se o ambiciózní a ve střední Evropě ojedinělý
projekt, jehož výstavba započala na konci června
2019. Exkluzivní resort se staví na místě bývalého
olympijského parku Rio - Lipno. Výjimečná lokalita nabízející nádhernou šumavskou přírodu, zimní
i letní vyžití, a zároveň se zde nachází největší
vodní nádrž v České republice.
V rámci výstavby MOLO Lipno Resortu již fond DYNAMIKA financoval výstavbu bytové části skládající se z 79 luxusních bytů v kvalitě
srovnatelné s nejvyššími světovými standardy.
Nyní DYNAMIKA financuje v rámci výstavby MOLO Lipno Resortu
projekt pětihvězdičkového hotelu s unikátním nadčasovým designem vytvořeným renomovanými architekty nabízející prvotřídní

concierge služby, s více než stovkou pokojů a apartmánů, několika
bary, zážitkovou restaurací nabízející výjimečnou gastronomii, kongresovým sálem o kapacitě až 300 osob, prémiovým Wellness a SPA
a privátním Beach Clubem.
Výstavbou areálu MOLO Lipno tak vznikne nové centrum obce Lipno nad Vltavou. Mezi hotelem a bytovými domy vznikne promenáda s luxusními obchody a kavárnami. Dominantou tohoto projektu se stane nejdelší dřevěné molo ve střední Evropě se 150 metry,
vyhlídkou, restaurací a vyhřívaným bazénem plovoucím na hladině
Lipna. Zahájení výstavby hotelové části se předpokládá na 1Q 2021
a dokončení stavby hotelu je plánováno do konce roku 2022.
Fond financuje hotelovou část projektu prostřednictvím poskytnutého úvěrového financování.

Informace o fondu
Právní forma:

Otevřený podílový fond, fond kvalifikovaných investorů

Regulace a právní řád:

ČNB a česká legislativa (ZISIF)

Depozitář:

Česká spořitelna, a.s.

Typ cenného papíru:

Podílový list (v zaknihované podobě)

Datum vzniku:

20. 9. 2018

Minimální počáteční investice:

1.000.000 Kč

Minimální následná investice:

500.000 Kč

Frekvence stanovování aktuální hodnoty pod. listů:

Měsíčně

Frekvence úpisů/odkupů:

Denně za hodnotu platnou pro daný měsíc

Měna fondu:

Kč

Doba trvání fondu:

Doba neurčitá

Poplatek za odkup:

7 % po dobu 3 let od vydání
odkupovaných podílových listů

Manažerský poplatek:

1,2 % p.a. z fondového kapitálu fondu

Poplatek za administraci:

0,05 % p.a. z fondového kapitálu fondu

Doporučený investiční horizont:

5 a více let

Informace o projektu výstavby 5 * hotelu
Plánovaná investice:

cca 1,7 mld. Kč

Celkový rozsah:

24 000 m2

Počet jednotek hotelové části:

120 pokojů a apartmánů

Stavební povolení:

v nabyté právní moci

Předpoklad zahájení stavby hotelu:

1Q 2021

Předpokládaný termín kolaudace:

4Q 2022

Developer:

REALACTIVA, a.s.

Architekt:

Chapman Taylor

Financování:

DYNAMIKA, otevřený podílový fond

Tento reklamní leták vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. a byl poprvé distribuován 29.1.2020. Informace uvedené v tomto letáku mají pouze informativní charakter a jejich
účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Před rozhodnutím investovat do fondu by měl potenciální investor věnovat
pozornost sdělení klíčových informací a statutu fondu. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových
fondů může v čase jak stoupat, tak i klesat. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání
učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně
daňových poradců. Další informace, sdělení klíčových informací i statut fondu můžete získat v sídle společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s. nebo na www.investika.cz
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