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Základní údaje
ISIN CZ0008475928

Typ fondu Speciální fond nemovitostní

Měna CZK

Domicil Česká republika

Obhospodařovatel Generali Investments CEE, IS, a.s.

Portfolio manažer Martin Pecka

Auditor Ernst & Young

Depozitář Komerční banka, a.s.

Datum zahájení prodeje 15.10.2019

Bloomberg kód FOISARC CP

Majetek ve fondu 364 717 106 CZK

Hodnota PL 1,0005 CZK

Nejvyšší hodnota PL za 12M 1,0005 CZK

Nejnižší hodnota PL za 12M 0,9937 CZK

Počet titulů v portfoliu 2

Volatilita (3 roky p.a.) –

Poplatky a náklady
Vstupní poplatek 3 %

Výstupní poplatek 0 %

Manažerský poplatek 1 %

Celková nákladovost (TER) 1,20 %

Ostatní
Min. doporučená výše zaslané částky 10 000 CZK

Oceňování Měsíčně

5 a více let

Investiční strategie

Martin Pecka
Portfolio manažer

Generali Fond realit investuje primárně do 
nemovitostí v České republice a Evropské unii. 
Investice realizuje zejména formou přímých či 
nepřímých investic do nemovitostí včetně bytových 
jednotek a nebytových prostor, jakož i do jejich 
výstavby. Fond se zaměřuje na investice do bytových 
domů, obchodních center, administrativních budov, 
pozemků a dalších nemovitostí. Bližší informace o 
investiční strategii a rizicích investování jsou uvedeny 
ve statutu fondu Generali Fond realit.

Výkonnost 
1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců Od počátku 

roku 1 rok 3 roky 5 let 3 roky p.a. 5 let p.a.

Fond 0,00 % 0,94 % 1,11 % 1,17 % – – – – –

Od založení Od založení 
p.a. 2019 2018 2017 2016 2015

Fond – – – – – – –

www.generali-investments.cz Infolist fondu
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Měnové rozdělení

www.generali-investments.cz

Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonost investičních fondů není zárukou 
budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v klíčových informacích pro 
investory, a/nebo ve statutu/prospektu fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti www.generali-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na 
jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.

Nemovitostní společnosti

Rozdělení podle typu aktiv
Poskytnuté úvěry a peněžní prostředky 34,64 %

65,36%
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