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Komentář předsedy investičního 
výboru

V prvním čtvrtletí své existence vykázal fond
nárůst hodnoty investiční akcie třídy A o 0,61 %,
výnos snižoval především vyšší podíl fixních
nákladů na majetku fondu.

Druhý kvartál tohoto roku se nesl ve znamení
postupného investování prostředků podfondu,
které na začátku dubna představovaly 59 909 153
Kč. O konkrétních investicích byli akcionáři fondu
informováni prostřednictvím tzv. Zpráv o činnosti
podfondu.

K 30.6.2019 (druhý obchodní den AMADEA) činila
aktiva pod správou 118 305 615 Kč. Tento nárůst
je dán především vlivem nových přítoků peněz od
investorů a zhodnocením stávajících prostředků.

Hlavní složku výnosů představovaly zajištěné
zápůjčky a naběhlé výnosy z dluhopisů. Tento
podíl se bude do budoucna snižovat, jelikož
aktuálně je již většina prostředků v portfoliu
zainvestována prostřednictvím specializovaných
fondů kvalifikovaných investorů.

Při zachování vývoje podkladových investic by se
zhodnocení podfondu AMADEUS I. mělo v příštích
kvartálech zlepšovat a směřovat do oblasti nad
1 % p.q., a to díky navýšení majetku pod správou
fondu a s tím souvisejícím nižším relativním
vlivem nákladů na výkonnost.
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Vývoj cen investičních akcií k 30.6.2019
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Myšlenka založení fondu, který by u investorů vhodným
způsobem doplňoval tradiční aktiva v akciových a
dluhopisových fondech, uzrávala v hlavách zakladatelů
několik let. Během nich se nabídka fondů kvalifikovaných
investorů na českém trhu zněkolikanásobila, a proto dnes
není už ani tak obtížné sestavit vhodný mix takovýchto
produktů, jako spíše dodržet požadavky na minimální výši
investice do těchto nástrojů.

Sestavit si podobně diverzifikované portfolio totiž znamená
mít k dispozici likvidní prostředky v řádu desítek milionů.
S AMADEEM I. však na tuto diverzifikaci dosáhnete už od
jednoho milionu korun.

O fondu AMADEUS

AMADEUS SICAV podléhá dohledu ze strany ČNB. Tento materiál je určen pouze pro informativní účely a průzkum zájmu potenciálních
kvalifikovaných investorů. Poskytuje pouze stručný přehled o struktuře investičního fondu a nenahrazuje jeho statut. Tento materiál
nenahrazuje odborné poradenství k finančním instrumentům, ani kompletní poučení o rizicích. Neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či
prodeji finančních instrumentů. Návratnost ani výnos z investice do fondu, resp. podfondu, nejsou zajištěny ani zaručeny. K získání dalších
informací se můžete obrátit na info@amadeusfond.cz. Tiskové chyby vyhrazeny. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého
investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů.

Název fondu AMADEUS I. podfond, AMADEUS 
SICAV, třída A

ISIN CZ0008043858

Datum prvního ocenění 31.3.2019

Vstupní poplatek max. 1,5 %

Správcovský poplatek 0,1 % p.a.

Výkonnostní poplatek 10 % při aplikaci High-Water Mark
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