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Kde ostatní vidí průmysl, 
my vidíme investiční 
příležitost
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Za více než dvacet let v private equity jsme pomohli 
mnoha průmyslovým podnikům znovu se nadechnout. 
Jejich řízením, rozvíjením a následným prodejem 
sledujeme jednoduchý cíl – dosáhnout vysokých 
výnosů bez zbytečného rizika. Volíme konzervativní 
cestu postupného růstu. Na rychlý úspěch nevěříme, 
protože většinou dlouho nevydrží. Kvalifikovaní 
investoři s dlouhodobou vizí se na tuto cestu 
opakovaně vydávají s námi skrze fondy Jet.
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Úvodní slovo 
předsedy představenstva

Vážení obchodní přátelé,

Jet Investment je na trhu již přes dvacet 
let. To je dost dlouhá doba na vybudování 
společnosti globálního rozsahu se značnou 
tržní hodnotou. Zároveň je to ale velmi 
dlouhá doba na výdrž v dobré kondici bez 
výkyvů a mimořádných negativních událostí. 
Troufnu si říci, že se nám daří obojí. Jsem 
také přesvědčen, že nejvyšší hodnotu pro 
nás, a především pro naše klienty má právě 
ona stabilita, s jakou se na poli private equity 
pohybujeme. Volíme cestu postupného růstu 
podepřeného spoustou tvrdé práce.

Výsledky jsou za námi vidět. Začínali jsme 
s jedním milionem korun a dnes spolu s našimi 
investory spravujeme několik miliard. Za tu 
dobu jsem se řídil prakticky dvěma principy. 
Jeden je zcela pragmatický – veškerá 
investiční rozhodnutí dělám vždy na základě 
jasných čísel a racionálně podložených 
ekonomických modelů opírajících se o reálně 
existující byznys. Druhý je spíše morální – chci 
mít čisté svědomí a nechci se cítit komukoliv 
zavázaný. Líbí se mi myšlenka, že náš styl 
podnikání by fungoval stejně dobře kdekoliv 
na světě. Je to univerzální přístup, který se 
neopírá ani o politické konexe, ani o historické 
události, jakou byla například privatizace.

Rukama nám prošlo na třicet společností. 
V našem hledáčku dávno nejsou už jenom 
firmy s nevyužitými aktivy a neefektivními 
strukturami řízení, ale investujeme zejména 
do akvizic s velkým rozvojovým potenciálem. 
Z České republiky jsme se rozkročili do celého 
středoevropského prostoru a vedle private 
equity jsme začali budovat také silnou realitní 
nohu našeho byznysu, tak jak je u velkých 
investičních společností běžné. Zůstáváme 

věrni tradičnímu průmyslu, ovšem pevně 
zakotvenému v 21. století. Vyhledáváme 
perspektivní průmyslové obory, obory pra
cující s moderními materiály, automatizací, 
robotizací, obory s hitech technologiemi. 
Využíváme nové příležitosti k růstu a rozvoji 
a na této cestě hodláme vydržet.

Od roku 2015 jsme dali našim aktivitám 
mo  derní podobu investiční společnosti 
a investičních fondů zaměřených na oblast 
private equity, tedy na oblast, v níž máme díky 
investiční strategii dlouhodobě nadprůměrné 
výsledky. Tato podoba nám umožnila nejenom 
zvýšit počet projektů a diverzifikovat riziko, 
ale prostřednictvím vstupu dalších investorů 
i navýšit objem těchto investic se zajímavým 
zhodnocením. 

Volíme cestu postupného růstu 
podepřeného spoustou tvrdé práce. 

Úspěch fondů Jet a porozumění potřebám 
industriálních podniků pro nás byly motivací 
i v roce 2020, kdy jsme otevřeli nový fond 
pro kvalifikované investory zaměřený zejména 
na průmyslové nemovitosti.

S investory nadále neseme jako partneři 
společnosti Jet Investment investiční riziko.  
Náš podíl ve všech těchto fondech je 
významný i proto, že investujeme pouze 
do takových projektů, kterým věříme.

 
Igor Fait
Managing Partner
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Rozumět tomu, kam, proč  
a jak investujeme 

Investujeme s jasnou vizí, čeho chceme 
s každým projektem dosáhnout. Kupujeme 
reálnou hodnotu a riziko spojené s investicemi 
do podniků nebo nemovitostí omezujeme 
smysluplnou oborovou diverzifikací na úrovni 
fondů a odborným posouzením všech hledisek 
souvisejících s každým investičním projektem.

Aktivně řídit 

Více než dvacet let uplatňujeme naše 
manažerské zkušenosti prostřednictvím týmu 
projektových ředitelů a odborníků z řady 
průmyslových oborů při aktivním strategickém 
řízení projektů v našich fondech. To nám 
umožňuje dosahovat výjimečných výsledků 
pro investory co do růstu hodnoty i výplat 
průběžného výnosu.

Podporovat středoevropské projekty, 
podnikatele, management a zaměstnance 

Investujeme do projektů, které potřebují 
kapitál pro svoji další expanzi anebo zásadní 
strategickou změnu, financujeme společnosti 
při generační obměně a také ty, které se 
dostaly do problémů. Kromě kapitálových 
zdrojů nabízíme dlouhodobé manažerské 
zkušenosti, odborné personální zdroje, praxí 
ověřený motivační systém a robustní zázemí 
finanční skupiny.

Investovat vlastní prostředky 

Partneři Jet Investment se významně 
podílejí na všech investicích do našich fondů 
a vytvářejí tím akcionářský soulad mezi 
investiční společností a investory.

Být odměňováni za úspěch 

Naše odměna není primárně založena na 
poplatcích za správu aktiv, nýbrž na reálně 
dosažených výnosech pro naše investory.

Přinášíme zhodnocení  
pro investory  
a řešení pro průmysl
Mise Jet Investment



Jet Investment 
v datech a číslech

Investujeme, řídíme, rosteme … 
Již přes dvě dekády.
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Historie společnosti

Investiční společnost Jet Investment se 
od svého vzniku v roce 1997 specializuje 
na vyhledávání investičních příležitostí 
do středně velkých společností zejména 
z oblasti výrobního průmyslu, které považuje 
za perspektivní z hlediska jejich potenciálu 
a návratnosti vložené investice. Investiční 
prostředky zpočátku syndikoval především 
z finančních prostředků partnerů společnosti 
Jet Investment, spolupracujících externích 
finančních investorů a od úvěrujících bank.

Na počátku své činnosti Jet Investment 
restrukturalizoval jednotlivé společnosti 
prostřednictvím efektivních manažerských 
rozhodnutí směřujících k racionalizaci jejich 
podnikání a finančního řízení. Jednalo se 
především o podniky Kornolit, Sběrné suroviny, 
Moravské autoopravny a Českomoravský len. 
Investiční náročnost projektů se pohybovala 
v řádech desítek milionů korun. Jet Investment 
a spolupracující finanční investoři vydělali jejich 
prostřednictvím první stovky milionů korun.

Posléze již Jet Investment využívá 
sofistikovanější způsoby restrukturalizace 
společností, a to nejen z pohledu nákladového, 
majetkového či finančního, ale zejména 
z pohle du jejich podnikatelské strategie 
a kva lity manage mentu. Projektoví ředitelé 
Jet Investment se soustavně a dlouhodobě 
podílejí na strategickém i taktickém řízení 
těchto společností s cílem maximalizace růstu 
jejich tržní hodnoty. Vedle restrukturalizačních 
projektů probíhaly také likvidační projekty. 
Jednalo se primárně o projekty se zajímavými 
aktivy, provozně však bez možnosti dlouho
době strategicky uspět na trhu. 

Aktuální podoba společnosti a fondy Jet

V roce 2015 se Jet Investment transformoval 
z investiční skupiny soukromého charakteru 
do institucionalizované podoby investiční 
společnosti Jet Investment a jejích fondů. 
Prostřednictvím fondů jsou realizovány veškeré 
investiční aktivity, které pohodlně umožňují 
externím finančním investorům participovat 
na investicích a výnosech společně s partnery 
a manažery společnosti Jet Investment. 
Ta podléhá dohledu České národní banky, 
obhospodařuje private equity fondy a umož ňuje 
potenciálním investorům investice do těchto 
fondů. Fondy zaměřené na investice do podniků  
jsou uzavřeného typu s předem daným 
investičním horizontem. Fondy zaměřené 
na investice do realit jsou naopak otevřeného 
typu s neomezeným investičním horizontem. 
Každý z fondů má svoji specifickou investiční 
strategii založenou na knowhow společnosti 
Jet Investment a dlouhodobých zkušenostech. 
Fondy Jet spravují finanční prostředky mezi
národních a regionálních institucionálních 
a kvalifikovaných individuálních investorů. 
Významný podíl tvoří prostředky poskytnuté 
partnery Jet Investment. To umožňuje 
realizovat atraktivní a kapitálově náročné 
investice v regionu střední Evropy.

Investiční společnost Jet Investment uplatňuje 
vysokou úroveň standardizace při získávání 
kapitálových zdrojů, investování i řízení 
projektů. V oblasti fundraisingu nás zastupují 
významné mezinárodní privátní banky 
a private placement agenti. 

1997  Založení Jet Investment

1998 – 2015   Jet Investment úspěšně restrukturalizuje 16 podniků, 
návratnost investice dosahuje 41 %

2015   Jet Investment se transformuje do investiční společnosti 
a získává licenci ČNB pro obhospodařování fondů 
kvalifikovaných investorů; zakládá fond Jet 1, kterému 
investoři svěřují 3,3 miliardy

2018   Do nově otevřeného fondu Jet 2 vkládají investoři 4 miliardy

2018 – 2020   Jet Investment úspěšně divestuje první 
společnosti fondu Jet 1 a zároveň nakupuje 
první společnosti do fondu Jet 2

2020   Jet Investment otevírá fond Jet 
Industrial Lease zaměřený na investice 
do průmyslových nemovitostí

  Jet Investment otevírá fond Jet 3 2021 / 2022

# Jet Investment v datech a číslech
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Struktura investiční 
společnosti a fondů Jet

Jet Founders, a. s.
Akcionáři
Igor Fait 
Lubor Turza 
Libor Šparlinek 
Marek Malík

Jet Investment, a. s.
Investiční společnost s licencí ČNB
Investiční rozhodování ve fondech Jet

100 %

Fond Jet 1
Partneři  
Jet Investment
40% podíl

Soukromí 
a institucionální 
investoři
60% podíl

Private Equity

Fond Jet 2
Partneři  
Jet Investment
15% podíl

Soukromí 
a institucionální 
investoři
85% podíl

Fond Jet 3
Partneři  
Jet Investment 
5–15% podíl

Soukromí 
a institucionální 
investoři
85–95% podíl

Real Estate

Fond Jet 
Industrial 
Lease
Partneři  
Jet Investment
5–15% podíl

Soukromí 
a institucionální 
investoři
85–95% podíl

obhospodařování fondů odměna za obhospodařování  
+ výkonnostní odměna

# Jet Investment v datech a číslech



Tým Jet Investment
Žijeme příběhy našich firem

Pohání nás chuť uspět a vydělat, ale často 
i obyčejná zvědavost. Každá fabrika je příběh, 
který stojí za to prožít a dotáhnout do konce. 
Mnoho z našich projektů se zrodilo ze zdánlivě 
jednoduché myšlenky a prvotního nadšení. 
Následovala spousta tvrdé práce a každodenní 
rutiny. Naše projekty fungují také díky 
výjimečným lidem, které jsme na cestě za naší 
vizí potkali. Do každého z našich projektů 
jsme dali maximum, protože hledat zajímavé 
byznysové kombinace nás prostě baví. 

V investiční společnosti Jet Investment  
působí stabilní tým profesionálů s mnohaletými 
zkušenostmi z oblasti akvizic, financí, investičního 
bankovnictví, realit, strategického, provozního, 
restrukturalizačního a krizového managementu, 
kombinovanými navíc s bohatou praxí z průmyslu. 
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Igor Fait
Managing Partner

Igor je zakládající partner Jet Investment. Jako člen 
představenstev, dozorčích rad nebo sborů jednatelů dohlíží 
na stra tegický rozvoj všech portfoliových společností 
a na vyhodnocování akvizičních příležitostí. V minulosti 
pracoval jako portfolio manažer Veletržního investičního 
fondu a ředitel kapitálových trhů BVV. Posléze založil a vedl 
brokerskou společnost Brno Broker Group, která svým 
tržním podílem patřila mezi top 10 obchodníků s cennými 
papíry v ČR. 

Lubor Turza
Partner

Lubor zodpovídá za vyhledávání a řízení 
investičních projektů. Od svého příchodu do 
Jet Investment v roce 1997 úspěšně realizoval 
řadu akvizic, působil také jako projektový 
ředitel a zodpovídal za prodej reorganizovaných 
společností. Z pozice jednatele, člena předsta
venstev a statutárních orgánů portfoliových 
společností kontroluje jejich strategický rozvoj.

Libor Šparlinek
Partner

Libor zodpovídá za kontakty s investory a za úpis 
investičních akcií fondů Jet. V Jet Investment 
působí od jeho založení v roce 1997. V minulosti 
úspěšně řídil nemovitostní projekty a byl aktivní 
při vyhledávání synergií mezi společnostmi 
ve sku pině. Z pozice předsedy dozorčí rady 
v port fo liových společnostech dohlíží na jejich 
strategický rozvoj. 

Marek Malík
Partner

Marek je zodpovědný za vyhledávání a řízení inves
tičních projektů. V Jet Investment působí od roku 
2010, v minulosti vyhledával akvizice, řídil společnosti 
a jejich exity. Marek je aktivní jako vedoucí strategie 
a člen představenstev portfoliových společností. Dříve 
pracoval v Bank Austria Creditanstalt nebo v Deutsche 
Bank Praha a Londýn, kde obchodoval na finančních 
trzích ve střední a východní Evropě.
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Oldřich Šoba
Director 
Investment Projects Private Equity

Z pozice projektového ředitele se věnuje vyhledávání 
a řízení investičních projektů. Je členem představenstev 
a jednatelem v portfoliových společnostech.

Jan Sklenář
Director 
Investment Projects Private Equity

Jan se z pozice projektového ředitele a člena 
představenstva věnuje vybraným platformám 
v portfoliu. Zodpovídá zejména za jejich strategické 
řízení a akviziční projekty. Podílí se také na vyhledávání 
a realizaci nových investičních příležitostí.

Jan Brávek
Director 
Investment Funds & Investor Relations

Jan má na starosti řízení fondů Jet. Vedle každo denního 
provozu fondů se věnuje vztahům s českými i mezi
národními investory, především těmi institucionálními.

Jiří Kroc
Director 
Investment Projects Private Equity

Jiří se věnuje identifikaci a řízení investičních příležitostí 
fondů Jet, budování nových oborových platforem 
uvnitř fondu a jejich manažerskému vedení, stejně jako 
následným divestičním procesům. Jako projektový 
ředitel se zabývá řízením skupin v portfoliu.

# Tým Jet Investment# Tým Jet Investment
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Marek Palička
Director 
Investment Projects Private Equity

Marek se věnuje identifikaci nových investičních 
příležitostí fondů Jet. Zároveň podporuje řízení 
platforem v portfoliu z pozice jednatele a výkonného 
ředitele některých společností.

Alexander Kosovský
Director 
Investment Projects Private Equity

Alexander má na starosti vyhledávání nových 
akvizičních cílů pro private equity fondy kvalifikovaných 
investorů Jet.

Tomáš Surka
Director 
Human Resources

Tomáš je poradce pro celou oblast lidských zdrojů,  
a to jak v samotné investiční společnosti, tak ve 
firmách v portfoliu. Na starosti má také HR část due 
dilligence u potenciálních akvizic do fondů Jet, HR 
audity a pracovněprávní aspekty aktivit Jet Investment. 
Významně se podílí na výběru nových spolupracovníků.

Gabriela Tlačbabová
Director 
Legal & Compliance

Gabriela působí jako právní poradkyně a poskytuje 
právní podporu celému týmu. Zodpovídá zejména 
za interní compliance, korporátní a personální 
agendu a zajištění administrativního chodu společ
nosti a investičních fondů Jet, které společnost 
obhospodařuje. 

# Tým Jet Investment# Tým Jet Investment
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Jakub Krchňák
Junior Associate 
Investment Funds & Investor Relations

Jakub pomáhá s každodenním řízením investiční 
společnosti a fondů Jet. Věnuje se podpoře 
manažerského účetnictví, interních procesů  
a korporátní agendy.

Petr Filka
Junior Associate 
Investment Projects Private Equity

Petr zajišťuje podporu projektovým ředitelům a věnuje 
se vyhledávání nových příležitostí a akviziční činnosti.

Pavel Drabina
Director 
Real Estate

Pavel je odpovědný za řízení nemovitostního fondu 
a jeho výsledky. Je autorem jeho investiční strategie, 
zaměřuje se na identifikaci investičních příležitostí  
a řídí předakviziční prověrky, zejména právní,  
technické a finanční due dilligence.

Jan Kos
Director 
Acquisitions Real Estate

V realitním fondu má na starosti proces akvizic 
a divestic nemovitostních projektů. Ty vyhledává, 
oceňuje a prověřuje,  zajišťuje samotnou koupi včetně 
smluvní dokumentace, strukturování obchodu 
a financování.

# Tým Jet Investment# Tým Jet Investment
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Tomáš Brezula
Director 
Asset Management Real Estate 

V realitním fondu má Tomáš na starosti správu aktiv, 
a to proaktivní řízení portfolia s cílem růstu jeho hodnoty, 
údržbu majetku, investice jak do obnovy, tak i do rozvoje 
aktiv, reporting a samozřejmě také péči o nájemce.

Petra Míšková
Manager 
Back Office

Petra má pod taktovkou každodenní chod kanceláře 
od fakturace a bankovních úkonů přes komunikaci 
s účetními až po aktualizaci a kontrolu dat  
ve firemní databázi. 

Dominika Jindrová
Assistant

Jako asistentka má Dominika na starosti každodenní 
administrativní činnosti, je zodpovědná za chod recepce 
a funguje jako opora celého týmu při pracovních 
schůzkách a obchodních jednáních.

# Tým Jet Investment# Tým Jet Investment



Private Equity

Hlavním cílem Jet Investment je především 
správa a zhodnocování majetku formou private 
equity investic. Výsledky potvrzují, že jsme 
specialisty na revitalizace, restrukturalizace 
a reorganizace, následné řízení a prodej zejména 
průmyslových podniků. 

Od svého vzniku realizovala společnost 
Jet Investment okolo třiceti úspěšných investic, 
z toho šestnáct projektů je již ukončených.
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Mise Private Equity
   

Investovat do podniků, kterým rozumíme

Více než dvacet let řídíme průmyslové 
společnosti, budujeme tým projektových 
ředitelů a platformu manažerů a odborníků 
v řadě průmyslových oborů. Díky tomu jsme 
schopni porozumět potřebám podniků 
v kontextu tržních změn a implementovat 
opatření vedoucí k dosažení výjimečných 
výsledků.

Aktivním řízením podniků a portfolia 
přinášet investorům vysokou míru 
zhodnocení  

Vysokého výnosu s omezeným investičním 
rizikem dosahujeme prostřednictvím portfolia 
aktivně řízených projektů s reálnou majetkovou 
podstatou, které umožňují průběžnou výplatu 
plnění. 

Neúnavně naplňovat investiční vizi

Naše práce spočívá v naplňování vizí, které 
při koupi každého podniku stanovíme. 
Kombinujeme nadhled projektových ředitelů 
a provozní zkušenosti managementu 
našich podniků. Za každým dokončeným 
projektem je příběh, který vytváříme společně 
s managementem našich společností. 

Podporovat středoevropské podniky, 
podnikatele, management a zaměstnance

Řada projektů s velkým potenciálem se ocitne 
na rozcestí ať už kvůli nedostatku kapitálu, 
generační obměně, nedostatku motivace 
a energie k dalšímu růstu, či z důvodu špatných 
manažerských rozhodnutí. Jet Investment 
nabízí kromě kapitálových zdrojů také 
dlouhodobé manažerské zkušenosti, odborné 
personální zdroje, praxí ověřený manažerský 
motivační systém, robustní zázemí a odhodlání 
uspět. Právě to bývá v klíčových momentech 
rozhodující.

Vytvářet reálnou hodnotu

Cest k vysokým výnosům je mnoho. My jsme 
si zvolili tvrdou práci v podobě aktivního 
řízení firem, založeného na identifikaci tržních 
příležitostí a implementaci vhodné strategie 
a podpořeného průběžnými kapitálovými 
investicemi a inovacemi. 

# Private Equity
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Investiční zaměření 

Investujeme do majoritních podílů v průmy
slo vých společnostech střední Evropy. 
Vyhledáváme investiční příležitosti 
typu buyout, growth, succession nebo 
turnaround / rescue. Naší specialitou je 
strojírenství, železniční a automotive průmysl, 
petrochemický, chemický a plynárenský 
průmysl, dřevozpracující průmysl, technické 
textilie a přidružené služby. Na budoucnost 
naše podniky připravujeme automatizací, 
investicemi do hitech technologií a moder  
ních materiálů.

Dlouhodobé aktivní řízení společností 

Podniky v portfoliu řídí v terénu tým našich 
expertů. Zasedají v představenstvech 
a dozorčích radách a plánují strategický 
rozvoj společností. Každou akvizici spravuje 
projektový ředitel na bázi každodenního 
„handson“ managementu a jeho odměna se 
odvíjí od dlouhodobých výsledků společnosti. 
Jen takový přístup umožňuje flexibilní 
a kvalifikované rozhodování a minimalizaci 
rizik. V rámci projektů usilujeme o budování 
tržního podílu, zavádění nových obchodních 
vizí, synergickou konsolidaci nebo efektivní 
využití aktiv. Není to běh na krátkou trať. 

Diverzifikace portfolia 

Portfolio budujeme tak, abychom maximálně 
snížili míru rizika. Kromě pestrého mixu oborů  
v našem portfoliu kombinujeme i firmy v růz
ných fázích vývoje. Dividendovou složku port
folia skládáme z prosperujících podniků, které 
prošly restrukturalizačním procesem a nabízejí 
zajímavý a stabilní výnos. Do růstové složky 
portfolia nakupujeme akvizice s výhledem 
na úspěšnou změnu a následný růst.

Platformy k vyšším ziskům 

Firmy nakupujeme strategicky. Společnosti 
v portfoliu sdružujeme do oborových skupin. 
Akvizičními nebo organickými investicemi 
stavíme kolem jednoho nebo více podniků 
celé platformy, ať už na základě navazujícího 
výrobního řetězce, vzájemných obchodních či 
výrobních synergií, nebo s cílem posílit pozici 
na trhu.

Interní zdroje a synergie skupinového 
zázemí

Naše odpovědnost začíná u odborného 
posouzení každého individuálního projektu 
a investice. Naše vize, analýzy a rozhodnutí 
jsou založeny především na interním 
vyhodnocení každé příležitosti, ve specifických 
oblastech jsou podpořeny nezávislým 
odborným názorem. Pro podporu prodeje 
a při řízení nákladů uplatňujeme sdílené 
služby napříč portfoliem námi ovládaných 
společností.

# Private Equity # Private Equity

Strategie Private Equity
Investujeme do oborů, kterým rozumíme

Do jakých podniků investujeme

• Exportně orientované výrobní podniky s vlastním produktem  
nebo vysokou kvalitou nabízené práce

• Společnosti podhodnocené kvůli krizím v oboru, případně mimořádným vlivům

• Společnosti v reorganizaci či insolvenci

• Společnosti s restrukturalizačním nebo růstovým potenciálem

• Společnosti pro posílení tržní pozice firem v našem portfoliu

• Oportunistické akvizice (odvětvím i oborově)

Jaká máme investiční kritéria

• Tržby společnosti 10–200 milionů EUR

• Hodnota společnosti 0–100 milionů EUR

• EBITDA společnosti záporná až 30 milionů EUR

• Vlastní investice do výše 100 milionů EUR

• Preference většinového podílu s manažerskou kontrolou
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FIBERPREG

TEDOM

TEDOM

TEDOM

LESS & TIMBER

BENET AUTOMOTIVE

BENET AUTOMOTIVE

ZPA

TEDOM
PBS INDUSTRY

MSV METAL STUDÉNKA

HUTNÍ MONTÁŽE

SBĚRNÉ SUROVINY
JITKA

JET INVESTMENT

KORNOLIT

VINIUM

ADAST

ČESKOMORAVSKÝ LEN

MORAVSKÉ AUTOOPRAVNYSTROJÍRNY POLDI

AVÍZO

2 JCP

BENVIG HEAT TRANSFER

PAYMENT4U

HOECKLE

Naše projekty

Společnost Obor Termín akvizice Termín divestice

2 JCP Group energetika a strojírenství červen 2020 v držení

TEDOM Group energetika květen 2019 v držení

COMPOSITE Group speciální chemie a technické textilie červen 2016 v držení

PBS INDUSTRY Group strojírenství a plynárenský průmysl srpen 2004 v držení

HOECKLE POLDI Group průmyslové strojírenství listopad 2005 v držení

Payment4U elektrotechnický průmysl a software červenec 2016 duben 2020

MSV Metal Group železnice březen 2013 únor 2020

BENET AUTOMOTIVE automotive, karbonové materiály září 2017 srpen 2019

KORDÁRNA Plus technické textilie, speciální chemie květen 2010 říjen 2018

LESS & TIMBER dřevozpracující průmysl, energetika leden 2015 červen 2018

Texiplast, a. s. geosyntetika květen 2010 září 2013

Avízo, s. r. o. obalový průmysl srpen 2008 březen 2013

Rolofol, s. r. o. obalový průmysl leden 2008 listopad 2011

ZPA Nová Paka, a. s. elektrotechnický průmysl srpen 2001 listopad 2007

Jitka, a. s. textilní průmysl září 2005 září 2007

Hutní montáže, a. s. těžké strojírenství srpen 2002 březen 2005

Adast Blansko, a. s. strojírenství březen 2004 říjen 2004

Vinium, a. s. potravinářský průmysl červenec 2001 duben 2003

Moravské autoopravny, a. s. opravny, automobilový průmysl říjen 1998 únor 2002

Českomoravský len, a. s. textilní průmysl únor 2000 březen 2001

Sběrné suroviny, a. s. sběr odpadu srpen 1999 březen 2001

Kornolit, a. s. výroba plastů duben 1998 únor 2000

TEXIPLAST

ROLOFOL

KORDÁRNA PLUS
KORDCARBON

35 # Private Equity

TEDOM

2 JCP

2 JCP

BENVIG HEAT TRANSFER
TEDOM

KUŹNIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI
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MSV Metal Group

Firma v roce převzetí – leden 2013

Jet Investment převzal MSV Metal, přímého 
následovníka bývalé Vagónky Studénka, 
v lednu 2013. Přední evropský výrobce 
zápustkových výkovků, výlisků, nárazníků, 
tažných háků, šroubovek a táhlových ústrojí 
pro železnici a další průmyslová odvětví 
se dostal do insolvence v květnu 2011 kvůli 
potížím předchozího akcionáře. Reorganizace 
společnosti započala v červenci 2011 
a jednalo se o jednu z největších soudem 
povolených reorganizací výrobní společnosti 
v České republice. Při převzetí společnosti 
v lednu 2013 si Jet Investment vytyčil násle
dující cíle: stabilizovat společnost, rozvíjet 
segment podsestav, naplnit výrobní kapacity 
a konsolidovat trh.

Firma v roce divestice – únor 2020

Prodej společnosti MSV Metal Studénka 
završil osmileté účinkování Jet Investment 
v roli majitele. Z firmy v insolvenci, do které 
Jet vstupoval, se stal tržní lídr s perfektní 
reputací na trhu, ať už v kvalitě, spolehlivosti 
nebo schopnosti vyvíjet nové produkty. Mezi 
ty nejvýznamnější patří nové typy nárazníků 
a šroubovek. Byla to mimo jiné právě MSV 
Metal, která se jako jediná na trhu dokázala 
vypořádat s požadavky nových norem na 
šroubovky. Všechny cíle se podařilo naplnit 
mimo jiné díky důvěře k managementu 
společnosti a jím předloženým rozvojovým 
plánům. K růstu přispěly investice do tech
nologií a produktů ve výši 15 milionů eur. 

Šlo zejména o rozběh lakovny, linky 
tepelného zpracování nebo investice do CNC 
kapacit a GO kovacích agregátů. Pro Jet 
Investment byla také důležitá spokojenost 
zaměstnanců, o čemž svědčí růst průměrné 
mzdy v dělnických profesích a dobré 
renomé MSV Metal jako jednoho z nejlepších 
zaměstnavatelů v regionu. K dalšímu 
výraznému impulsu patřila akvizice polského 
konkurenta, kovárny KUŹNIA OSTRÓW 
WIELKOPOLSKI, která přinesla dodatečné 
kapacity, přístup na polský trh, nový produkt 
rozporu zdrže a celkově větší sebedůvěru 
při jednání se zákazníky. Během působení 
Jet Investment se také podařilo přivést řadu 
nových zákazníků.

Výsledek

Z MSV Metal Studénka se stala zisková 
společnost, která investuje do technologií 
a dobře platí své zaměstnance, společnost 
s rekordním množstvím zakázek, naplněnou 
výrobní kapacitou a s jasnou vizí, co dále 
rozvíjet a do čeho investovat. Nový akcionář 
Moravia Steel je bezpochyby strategickým 
investorem, který bude dál pokračovat 
v rozvojových aktivitách a těžit ze synergií 
s ostatními společnostmi holdingu.

Zhodnocení

Za téměř sedmileté období držení společnosti 
dokázal Jet Investment investici zhodnotit 
5,54� oproti původní investici.

Case Studies

# Private Equity
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BENET AUTOMOTIVE

Firma v roce převzetí – září 2017

Jet Investment získal BENET AUTOMOTIVE 
v roce 2017 nákupem přímo od zakladatele 
společnosti. BENET AUTOMOTIVE měl za 
sebou v té době řadu let růstu. Pro podnik 
s tržbami okolo 1 mld. Kč však nebyl nastaven 
efektivní systém řízení a to brzdilo další 
rozvoj firmy. Společnost, doposud vedená 
přímo majitelem, také neměla profesionální 
manažerský tým. Pro Jet Investment šlo 
o strategickou investici, která vhodně doplnila 
stávající akvizice – společnosti vyrábějící 
a zpracovávající karbonové materiály.

Firma v roce divestice – srpen 2019

I v poměrně krátké době od akvizice 
se společnosti Jet Investment podařilo 
vybudovat nový manažerský tým a začít 
nastavovat efektivní způsoby řízení. Zahájila 
přerod společnosti, tak aby byla organizačně 
připravena na budoucí růst vycházející z velmi 
silné poptávky po jejích produktech na trhu. 
Podnik započal řadu investic do navýšení 
kapacit autoklávů, do CNC obrábění, nákupu 
lisovací technologie pro karbonové díly nebo 
do softwaru pro sle do vání výrobků a řízení 
výroby. K upevnění pozice stabilního Tier 1 
dodavatele do auto motive přispěly také 
centralizace výroby karbonových dílů a nový 
layout výroby v hlavním závodě v Milovicích.

Výsledek

BENET AUTOMOTIVE převzala v roce 2019 
jako důležitého hráče své evropské automotive 
expanze japonská technologická společnost 
Teijin Limited, která patří mezi globální lídry  
ve vývoji, výrobě a prodeji technologicky 
pokročilých materiálů a výrobků.

Zhodnocení

Prodej BENET AUTOMOTIVE strategickému 
partnerovi byl poměrně rychlým, ale efektivním 
vyústěním vstupu Jet Investment do projektu 
s výsledným multiplem 1,91.

Case Studies

# Private Equity
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LESS Group

Firma v roce převzetí – leden 2015

Jet Investment získal dřevozpracující podnik 
LESS & TIMBER v roce 2015 v insolvenčním 
řízení a stal se tak 100% vlastníkem jednoho 
z nejmodernějších závodů na zpracování 
jehličnatého dřeva v EU. Jednalo se o poměrně 
zdravou společnost, kterou do problémů 
přivedla neschopnost původního majitele 
splácet vysoké investice. Pro Jet Investment 
šlo o strategickou investici s významnou 
perspektivou růstu.

Firma v roce divestice – červen 2018

Podnik se třemi geograficky vzdálenými pilami 
a závodem na zpracování dřeva vyžadoval nut
nou restrukturalizaci a racionalizaci provozů. 
Během necelých čtyř let Jet Investment očistil 
podnik od nepotřebných aktiv, investicí do 
nové haly v čáslavském areálu LESS & TIMBER 

pak soustředil klíčový pilařský provoz  
a výrobu lepeného hranolu na jednom místě, 
čímž se podařilo nejenom navýšit kapacitu 
roční produkce hranolu z 15 až na 20 tisíc m3, 
ale i dosáhnout nákladových a dalších synergií.

Výsledek

V roce 2018 podnik koupila česká investiční 
skupina Prosperita Holding. LESS & TIMBER 
s více než 300 zaměstnanci tak přešel pod 
silného strategického partnera, který hodlá 
výrobu i zaměstnanost nadále rozvíjet.

Zhodnocení

Za tři a půl roku držení společnosti dokázal 
Jet Investment projekt zhodnotit 6,29� oproti 
původní investici.

Case Studies

# Private Equity
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KORD Group

Firma v roce převzetí – květen 2010

Jet Investment společně s dalšími finančními 
partnery přebírá 100% podíl v Kordárně Plus, 
ve společnostech Kordservice a Technické 
úklidové služby a minoritní podíl ve společnosti 
Texiplast. Skupina těchto firem se v té době  
nachází v insolvenci. Následně v roce 2011  
přebírá 100% podíl ve společnosti Slovkord 
Plus. Jde o historicky první soudem povo
lenou přeshraniční reorganizaci podniku 
v Česku, později je považována za jednu 
z nejúspěšnějších reorganizací vůbec. Podnik 
se sedmdesátiletou historií se dostal do potíží 
v období finanční krize kvůli neschopnosti 
splácet dluhy spojené s masivními nedokon
čenými investicemi do výroby vlastního vlákna 
v senickém závodě. Ten musel být v roce 2009  
úplně uzavřen, samotná textilka z Velké nad  
Veličkou propouštěla a přišla o většinu 
obchodních partnerů z řad předních výrobců 
pneumatik.

Firma v roce divestice – říjen 2018

Jet Investment držel Kordárnu Plus ve svém 
portfoliu přes osm let, během nichž se mu 
podařilo společnost stabilizovat, sjednotit 
provoz výroby geotextilií a geomříží do 
slovenského Texiplastu a ten následně 
odprodat strategickému investorovi, odstavit 
neefektivní části byznysu, odštěpit neprovozní 
aktiva, sjednotit roztříštěnou strukturu 
společností pod Kordárnu Plus a Kordplast,  
a především implementovat strategii pro 
podporu dalšího růstu. Během tohoto období 
došlo i k úspěšnému dokončení investice do 
výroby vlastního technického vlákna a zahájení 
produkce zcela nového produktu, hitech 
karbonových textilií. Mezi lety 2010 a 2018 

se prodeje kordových tkanin pro výrobu 
pneumatik ztrojnásobily a v prodejích 
séglových tkanin pro dopravníkové pásy se 
firmě podařilo i přes propad trhu zákazníků 
udržet svoji pozici na trhu. EBITDA vzrostla 
z 56 mil. Kč v roce 2010 na téměř 280 mil. Kč 
v roce 2018. Kordárna také významně přispěla 
k zaměstnanosti v místním regionu, když 
pod vedením Jet Investment zvýšila počet 
zaměstnanců o 250 lidí.

Výsledek

V říjnu 2018 prodal Jet Investment Kordárnu 
a Kordplast thajskému petrochemickému 
gigantu Indorama Ventures. Pod vedením 
Jet Investment se Kordárna se dvěma 
výrobními závody ve Velké nad Veličkou 
a slovenské Senici stala předním evropským 
producentem kordových a séglových tkanin 
s potenciální roční výrobní kapacitou až 
50 000 tun. Produkce Kordárny, která je 
v jejích závodech plně integrovaná od vlákna 
až po tkaninu, putuje do více než 15 zemí 
v Evropě, Severní a Jižní Americe a Asii. 
Kordárna je navíc strategicky umístěna, sídlí 
v srdci evropského automobilového průmyslu, 
v okruhu 500 km mají své závody klíčoví 
výrobci pneumatik i automobilů. Konsolidace 
Kordárny v rámci petrochemických aktivit 
nového vlastníka v budoucnu povede k růstu 
jejího významu na globálním trhu.

Zhodnocení

Za přibližně osm let držení společnosti dokázal 
Jet Investment projekt zhodnotit 5,75� oproti 
původní investici.

Case Studies

# Private Equity



# Private Equity

Private Equity  
Fondy Jet

Fondy Jet umožňují kvalifikovaným investorům 
podílet se společně s námi na objemných 
investicích a profitovat z nadprůměrných výnosů. 
Do fondů Jet se doposud rozhodlo investovat 
na tři stovky fyzických i institucionálních 
investorů z ČR a ze zahraničí. 

# Private Equity
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Podrobné výsledky fondu Jet 1 za období od 10. 4. 2015 do 30. 9. 2020

Výplata distribuce investorům* 3 011 milionů CZK

Svolaný kapitál k 30. 6. 2020 3 074 milionů CZK

Podíl svolaného kapitálu k celkovému upsanému kapitálu 0,94

DVPI** 0,98

RVPI*** 0,48

TVPI 1,46

Zisk fondu od založení 1 402 milionů CZK

Čistá hodnota aktiv investičního fondu Jet 1 k 30. 6. 2019 3 308 milionů CZK

Čistá hodnota aktiv investičního fondu Jet 1 k 30. 6. 2020 1 574 milionů CZK

*  vypočteno včetně distribuce vyplacené v listopadu 2020 na základě rozhodnutí valné hromady (do 3 měsíců od konce 
účetního roku k 30. 6. 2020)

**  včetně distribuce vyplacené v listopadu 2020 za účetní období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 na základě rozhodnutí valné 
hromady

*** podíl celkové NAV snížené o distribuci vyplacenou v listopadu 2020 a svolaného kapitálu

Fond Jet 1
Investorům fondu spravujeme  
přes tři miliardy

Fond Jet 1 vznikl v roce 2015, kdy jeho 
investiční závazky upsalo přes 100 českých 
privátních investorů a spolu se 40% vkladem 
partnerů Jet Investment dosáhl fond 
celkového objemu investičního kapitálu 
3,3 miliardy korun. Sdružení finančních 
prostředků mezinárodních a regionálních 
institucionálních a kvalifikovaných individuál 
ních investorů společně s významným podí
lem poskytnutým partnery Jet Investment 
umožnilo realizovat atraktivní a zároveň 
kapitálově náročné investice v regionu 
střední Evropy. 

Investiční strategie fondu Jet 1 byla zaměřena 
na pořízení zejména majoritních obchodních 
účastí v obchodních korporacích v oblasti 
průmyslu či služeb v regionu střední  
a východní Evropy. 

Výchozími aktivy fondu Jet 1 byly společnosti 
PBS INDUSTRY (vč. dceřiné společnosti 
PBS POWER EQUIPMENT), STROJÍRNY 
POLDI, MSV Metal Studénka, LESS & TIMBER 
a LESS & ENERGY.

Během dedikovaného investičního období 
(do konce roku 2017) Jet Investment prostřed
nictvím fondu investoval do dalších společností 
s cílem vytvořit oborově konsolidované 
platformy v perspektivních průmyslových 
odvětvích. Jednalo se o BRONSWERK 
HEAT TRANSFER, který doplnil skupinu 

PBS INDUSTRY Group, zabývající se výrobou 
zařízení pro energetiku, petrochemický 
a plynárenský průmysl. Polská Kuźnia Ostrów 
Wielkopolski posílila společnost MSV Metal 
Studénka, specializující se na výrobu součás
tek pro železniční průmysl. Německo rakouská  
HOECKLE Group pak diverzifikovala plat formu 
výroby klikových hřídelí ve STROJÍRNÁCH 
POLDI. Fond dále nově investoval prostřed
nictvím českoněmecké skupiny společností 
Fiberpreg CZ, FIBERBREG GmbH a BENET 
AUTOMOTIVE do perspektivního oboru 
kompozitních materiálů a výrobků určených 
pro automobilový, letecký, železniční 
a energetický průmysl. Samostatnou investici 
tvořila pouze společnost Payment4U, která 
směřovala své aktivity do elektrotechnického 
průmyslu a software.

Dvouleté období fondu svolávání 
kapitálu od jeho investorů skončilo 
k 31. prosinci 2017. Doposud byly z fondu 
Jet 1 prodány společnosti LESS Group, 
BENET AUTOMOTIVE, MSV Metal Group 
a Payment4U.
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Podrobné výsledky fondu Jet 2 za období od 5. 4. 2018 do 30. 9. 2020

Výplata distribuce investorům –

Svolaný kapitál k 30. 6. 2020 1 255 milionů CZK

Podíl svolaného kapitálu k celkovému upsanému kapitálu 0,32

DVPI 0

RVPI 1,85

TVPI 1,85

Zisk fondu od založení 1 068 milionů CZK

Čistá hodnota aktiv investičního fondu Jet 1 k 30. 6. 2019 919 milionů CZK

Čistá hodnota aktiv investičního fondu Jet 1 k 30. 6. 2020 2 326 milionů CZK

Fond Jet 2
Investorům fondu Jet 2  
spravujeme čtyři miliardy

Podobně jako fond Jet 1 se také fond Jet 2 
specializuje na získávání zejména majoritních 
podílů ve společnostech v regionu střední 
Evropy především z oblasti průmyslu, služeb 
nebo zemědělství. 

Fond Jet 2 se vedle privátních investorů otevřel 
také institucionálním investorům, kteří se chtějí 
podílet na investičních akciích fondu v oblasti 
private equity společně se zakladateli fondu, 
jejichž podíl je 15 %. 

Fond se zaměřuje především na investiční 
příležitosti typu „buyout“, „growth“, „late
stage venture“ a „rescue/turnaround“ 
v odvětví malých a středních podniků, které 
přinášejí nadprů měrné zhodnocení založené 
na rovnováze mezi růstem a pravidelnými 
výplatami dividend. Investiční strategie 
zahrnuje aktivní řízení projektů prostřednictvím 
akvizičních nebo organických investic 
do růstových nebo dividendových projektů 
v perspektivních oborech. Součástí investiční 
strategie jsou především oborové konsolidace, 

implementace nových obchodních příležitostí, 
případně oddělení neproduktivních aktiv 
a restrukturalizace s cílem změnit tržní pozici 
portfoliových společností a maximalizovat 
výnos. Riziko investic je minimalizováno 
nejen prostřednictvím diverzifikace oborově 
konsolidovaných platforem, ale také aktivním 
řízením jednotlivých projektů.

Z hlediska charakteru výnosu lze očekávat, 
že v portfoliu fondu Jet 2 budou zpočátku 
převažovat růstové akvizice, později v inves
tičním horizontu fondu se předpokládá nárůst 
dividendové složky portfolia fondu. 

Během dedikovaného investičního období 
(do konce roku 2021) Jet Investment prostřed
nictvím fondu investuje do společností s cílem 
vytvořit oborově konsolidované platformy 
v perspektivních průmyslových odvětvích. 
Na základě těchto kritérií zatím přibyly  
do fondu společnosti TEDOM Group a 2 JCP.



50 51# Private Equity # Private Equity

Fond Jet 3
 

 
Název fondu Jet 3, investiční fond

Investiční společnost / obhospodařovatel Jet Investment, a. s. 

Druh fondu Uzavřený investiční fond srovnatelný s fondem kvalifikovaných 
investorů 

Typ investora Kvalifikovaný investor

Investiční zaměření fondu

Z hlediska sektorového zaměření bude fond investovat především 
v oblasti průmyslu a podniků a souvisejících služeb, a to v regionu 
střední Evropy

Fond bude investovat zejména do následujících  
investičních oblastí:
Průmyslové stroje pro B2B a B2C zákazníky
Speciální chemikálie pro B2B a B2C zákazníky
Technické textilie pro B2B zákazníky
Moderní materiály pro B2B a B2C zákazníky
Speciální slitiny pro B2B a B2C zákazníky
Speciální stavební materiály pro B2B zákazníky
Zařízení pro obnovitelnou energii pro B2B zákazníky
Železniční, letecký a automobilový průmysl pro B2B zákazníky
Další průmyslová odvětví na oportunistickém základě

Měna EUR / CZK

Očekávaná výše investičních příslibů 300 milionů EUR

Termín založení Konec roku 2021

Období trvání vkladové povinnosti 3 až 4 roky

Manažerský poplatek 2 % p. a. z investičních příslibů snížených o výplaty

Výkonnostní odměna 20 % z veškerých vyplacených příjmů po splnění mezního 
minimálního výnosu (hurdle rate)

Investiční horizont 8 až 10 let

Výpočet hodnoty NAV fondu Ročně

Regulátor Česká národní banka / direktiva AIFMD

Administrátor Renomovaný administrátor s korespondující jurisdikcí

Depozitář Renomovaná bankovní instituce

Podobně jako fondy Jet 1 a Jet 2 se také fond 
Jet 3 bude specializovat na získávání zejména 
majoritních podílů ve společnostech v regionu 
střední Evropy především z oblasti průmyslu 
a souvisejících služeb. Jet 3 plánuje akvizice, 
z nichž vytvoří přibližně čtyři až pět obo ro
vých platforem (s ohledem na potřebnou 
diverzifikaci).

Fond Jet 3 se vedle privátních investorů otevře 
také institucionálním investorům, kteří se chtějí 
podílet na investičních akciích fondu v oblasti 
private equity společně se zakladateli fondu, 
jejichž podíl bude 5–15 % celkového upsaného 
kapitálu. 

Fond se zaměří především na investiční pří le 
 žitosti typu „buyout“, „growth“, „succession“ 
a „rescue / turnaround“ v odvětví malých 
a středních podniků, které přinášejí 

nadprůměrné zhodnocení založené na rovno
váze mezi růstem a pravidelnými výplatami 
dividend. Investiční strategie zahrnuje aktivní 
řízení projektů prostřednictvím akvizičních 
nebo organických investic do růstových nebo 
dividendových projektů v perspektivních 
oborech. Součástí investiční strategie jsou 
především oborové konsolidace, imple
mentace nových obchodních příležitostí, 
případně oddělení neproduktivních aktiv 
a restrukturalizace s cílem změnit tržní pozici 
portfoliových společností a maximalizovat 
výnos. Riziko investic je minimalizováno 
nejen prostřednictvím diverzifikace oborově 
konsolidovaných projektů, ale také aktivním 
řízením jednotlivých projektů.

Jet 3 bude založen jako uzavřený zahraniční 
investiční fond srovnatelný s fondem kvalifi
kovaných investorů. 



Real Estate
Rozumíme potřebám průmyslu 
včetně míst k podnikání

Fond Jet Industrial Lease zaměřený na investice 
do průmyslových realit a jiných nemovitostí 
přináší investorům vysoké zhodnocení a českým 
výrobním podnikům zase možnost akcelerovat 
rozvoj hlavního předmětu podnikání.
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Fond Jet Industrial Lease
Mise Jet Industrial Lease

Přinášet investorovi dlouhodobě 
udržitelnou hodnotu

Investicí do průmyslových nemovitostí a jejich 
aktivním spravováním přinášíme investorům 
atraktivní zhodnocení vloženého kapitálu 
s relativně omezeným investičním rizikem.

Investovat do nemovitostí se znalostí 
nájemce

Hodnota průmyslových nemovitostí nevyplývá 
pouze z umístění a kvality nemovitosti, ale 
také z bonity nájemce. Dlouholeté zkušenosti 
z průmyslu nám ji umožňují odhadnout 
a kriticky zanalyzovat lépe než běžnému 
nemovitostnímu investorovi či developerovi.

Poskytovat průmyslovým nemovitostem 
adekvátní péči

Odděleným vlastnictvím a specializovanou 
správou nemovitostí od samotného podnikání 
zvyšujeme hodnotu obou. Jako přímí vlastníci 
řady průmyslových podniků navíc víme, 
co přesně efektivní správa a rozvoj budov 
průmyslových areálů vyžaduje.

Pomáhat českým podnikatelům a byznysu

Kapitál vázaný v nemovitostech dokážou 
podnikatelé použít mnohem lépe a efektivněji 
ve svém core byznysu. My jsme tu od toho, 
abychom jim rozvázali ruce a tento kapitál 
profinancovali.

Akcelerovat investorský  
i podnikatelský kapitál

Jako investoři vidíme zcela ojedinělou 
příležitost, která smysluplně spojuje požadavky 
investorů na kombinaci rizika a výnosu 
z nemovitostních investic s investicemi 
do podnikání a se zájmy vlastníků nemovitostí.

# Real Estate
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Investiční zaměření a diverzifikace aktiv

Zaměřujeme se primárně na investice 
do průmyslových nemovitostí. Naším klíčovým 
kritériem zůstává atraktivní výnos, v zájmu 
diverzifikace se tak budeme angažovat 
i v oportunistických investicích do komerčních 
aktiv v oblasti kanceláří a retailu, případně 
i rezidenčního bydlení.

Aktivní řízení 

Volíme takové investiční cíle, jejichž hodnotu 
můžeme znásobit každodenní prací. Díky 
dlouhodobým manažerským zkušenostem 
se můžeme zaměřit na investice s potenciálem 
vysoké přidané hodnoty. Aktivní správou 
nemovitostních aktiv dosáhneme atraktivního 
zhodnocení s omezeným rizikem.

Know-how 

Nemovitostem rozumíme z obou stran – jako 
investoři i jako jejich uživatelé. Důkladnou 
analýzou podniku, jeho nemovitostí a bonity 
nájemníka minimalizujeme riziko investice. 
Kompetentní správou a rozvojem budov 
pak udržujeme vysokou kvalitu pro nájemce 
a zvyšujeme hodnotu nemovitostí v portfoliu.

Averze vůči riziku

Při výběru projektů investujeme s konzervativní 
mírou finančního zadlužení. Projekty musí 
dávat ekonomický smysl samy o sobě. 
Ze zkušeností víme, že toto je správná cesta 
k úspěšnému a dlouhodobému zhodnocování 
majetku.

Krizový management 

Řídit investice v krizových situacích bylo vždy 
jedním z klíčových pilířů našeho knowhow.  
Díky němu dokáže náš private equity 
tým nájemcům nabízet odbornou pomoc 
i v oblastech samotného podnikání.

Strategie Jet Industrial Lease

# Real Estate # Real Estate

Investiční společnost Jet Investment, a. s.

Fond
JET INDUSTRIAL LEASE SICAV, a. s.
(dále jen „Fond“)
Podfond: JET INDUSTRIAL LEASE podfond SICAV

Typ fondu
Fond kvalifikovaných investorů
SICAV – investiční fond s proměnným základním kapitálem
Permanentní struktura fondu

Termín otevření fondu 4Q 2020

Obhospodařovatel Jet Investment, a. s.

Administrátor QI investiční společnost, a. s.

Měna CZK

Investiční cíl a zaměření fondu

Investičním cílem Fondu je dosahovat dlouhodobě výkonnosti ca. 8 % p. a. investicemi v oblasti 
nemovitostí, především prostřednictvím nákupu majetkových podílů ve společnostech, které 
vlastní nemovitostní aktiva dlouhodobě pronajatá bonitním nájemcům. Z hlediska sektorového 
zaměření bude Fond investovat především v oblasti průmyslových nemovitostí, typicky formou 
sale & leaseback, případně retailových nemovitostí, v segmentu office a v rezidenčním segmentu, 
a to především na území České republiky, popřípadě v regionu střední Evropy. Fond může 
realizovat i vlastní developerské projekty.
Fond může při realizaci investic využívat tzv. finanční páku (úvěr na pořízení investice).

Nejčastější typy  
investičního záměru

Fond bude investovat zejména do následujících investičních příležitostí:
a) primárně v segmentu průmyslu, případně logistiky, retailu, office, hotelů a rezidence
b) objektů, které jsou pronajaty dlouhodobě bonitním nájemcům
c) objektů, které mají value-add příležitost ke zvýšení výnosu – např. redevelopmentem (přestavba, 

rekonstrukce, změna využití), doobsazením nemovitosti, přejednáním podmínek pronájmu atp.
d) developerských projektů
e) dalších vhodných příležitostí na trhu
f) distressed assets
g) pohledávek s cílem získat nemovitost

Investiční horizont Pět a více let

Očekávaná velikost NAV fondu Vyšší jednotky miliard CZK

Manažerský poplatek
Max. 1,6 % p. a. včetně správního poplatku pro investiční akcie I1
Max. 1,8 % p. a. včetně správního poplatku pro investiční akcie I2 

Výkonnostní odměna Max. 16 % v případě, že výnos překročí 5 % p. a.  

Podmínky výstupu V období od 1 . do  4. roku nelze z Fondu vystoupit. 

Vydávání investičních akcií Měsíčně

Zpětný odkup Avízo k žádosti o odkup 12 měsíců předem

Třídy investičních akcií

Třída Z – zakladatelská akcie s hlasovacími právy (CZK)
Třída I1 – investiční akcie (CZK)
Třída I2 – investiční akcie (CZK)
Třída P – investiční akcie vydávané zakladatelům a jimi schváleným osobám (CZK)

Ocenění NAV Měsíčně

Listing na BCPP ANO, dle uvážení investiční společnosti

Ocenění podkladových aktiv
Nemovitostí pololetně oceňovateli
Fondu měsíčně administrátorem
Ocenění prováděno Ernst & Young

Auditor KPMG

Depozitář UCB

Regulace Česká národní banka
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Pro majitele firem
Vaší firmě nabízíme novou perspektivu

Do firem vstupujeme s cílem posílit jejich pozici 
na trhu. Podniky rozvíjíme strategicky, máme 
přehled o vývoji jejich segmentu i trhu, zavádíme 
do nich moderní systémy řízení a investicemi je 
připra vujeme na budoucnost. Během investičního 
období našich fondů vstupujeme do firem 
ve všech fázích jejich vývoje od vycházejících 
hvězd přes zralé podniky až po firmy v potížích. 
Specializujeme se zejména na průmysl 
a přidružené služby. V našem portfoliu figurují 
firmy z odvětví, jakými jsou například strojírenství, 
železnice, automotive, chemie, energetika, 
zpracování dřeva nebo technické textilie.
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Když hledáte nástupce, který s vámi firmu 
povede a bude ji dál rozvíjet

Setkáváme se s vlastníky, kteří dokázali 
vybudovat úspěšné firmy na vlastní pěst, 
věnovali jejich růstu veškerou energii 
a každý detail svého produktu znají lépe než 
kdokoliv jiný. Když se ale rozhodnou svůj 
zájem přesunout k odpočinku, rodině a svým 
koníčkům, nemají vedení společnosti plně 
nebo částečně komu předat.

V takových případech jsme připraveni 
do firmy vstoupit, nabídnout naše knowhow 
spolu s finančními prostředky a na solidních 
základech, které postavil zakladatel, vybudovat 
novou úroveň společnosti s moderními 
strukturami řízení, schopnou obstát na 
globálním trhu.

Vy znáte svou firmu jako nikdo jiný. 
My rozumíme trhu, distribučním sítím, 
optimalizaci nákladů a cenotvorbě 
průmyslových podniků. Dohromady jsme 
takto řídili již mnoho firem na cestě k růstu 
a konkurenceschopnosti.

Když chcete růst, ale nemáte partnera, 
který by vás podpořil

Do obtížné situace se dostávají vlastníci 
s tahem na branku a jasnou vizí, kterým 
ale k uskutečnění jejich cílů chybí know 
how, schopní lidé, kapitál, kontakty, vhodné 
příležitosti nebo jejich kombinace. Nutnost 
obstát ve všech těchto faktorech, obvykle 
společně s rostoucím tlakem konkurence, 
je neméně častým důvodem k hledání 
strategického partnera.

Po vstupu Jet Investment se každá firma 
stává součástí pevně vystavěného portfolia 
podniků, v němž se společnosti sdružují 
do průmyslových platforem a synergicky 
se doplňují. Tým Jet Investment disponuje 
profesionály z mnoha průmyslových odvětví 
nebo umí správné lidi na správná místa získat. 
Ti aktivně vyhledávají příležitosti k rozvoji 
firmy a jejího core byznysu. V neposlední řadě 
může vstup Jet Investment přinést dostatečný 
kapitál třeba i k tomu, abychom společně 
s vlastníkem ovládli firmu konkurenční,  
a prudce tak zvýšili tržní podíl i možnosti růstu.

Když potřebujete finanční injekci

Záchrana firem v insolvenci, které je 
potřeba koupit a restrukturalizovat, je 
jedním z klíčových pilířů našeho knowhow. 
Byli jsme u první největší soudem povolené 
restrukturalizace na českém území a za osm 
let se nám podařilo z Kordárny ve Velké nad 
Veličkou vytvořit evropského lídra ve svém 
oboru, o nějž měli zájem investoři z celého 
světa. O akvizice typu turnaround nebyla  
v naší historii nouze, můžete se o tom 
přesvědčit v sekci Case Studies.

Nejsou to ale jen dluhy, které umíme řešit. 
Díky prostředkům z fondů Jet dokážeme 
poskytnout finanční impulz k novému 
nádechu. Víteli, že se vaše firma nachází 
ve fázi růstu, kdy potřebuje zásadní investice, 
ale vaše společnost si je v přiměřené výši 
nemůže dovolit, neváhejte se na nás obrátit. 
Do firem, v nichž vidíme nenaplněný potenciál, 
investujeme s radostí, protože odměna 
v podobě dobře fungujícího  
byznysu nás motivuje.

# Pro majitele firem # Pro majitele firem

Investujeme do oborů, kterým rozumíme.
Průmyslové podniky řídíme k úspěchu  
už přes dvacet let.
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prostředí specialistům s jasnou vizí. Pro 
vedení firem jsme silným nemovitostním 
partnerem a oporou, společně jsme takto 
řídili již mnoho podniků na cestě k růstu 
a konkurenceschopnosti.

Garantujeme diskrétní  
a férový prodejní proces

Díky prostředkům ve fondech Jet a našim 
zkušenostem si můžeme dovolit položit na 
stůl solidní nabídku vycházející z detailního 
due dilligence. Zaručujeme naprosto diskrétní 
jednání, osobní přístup a přímočarý, férový 
prodejní proces.

Hledáteli pro vaši společnost nové obzory, 
nezdráhejte se nás oslovit.

Jaká máme investiční kritéria

• Tržby společnosti 10–200 milionů EUR

• Hodnota společnosti 0–100 milionů EUR

• EBITDA společnosti záporná až 30 milionů EUR

• Vlastní investice do výše 100 milionů EUR

• Preference většinového podílu s manažerskou kontrolou

Když se chcete věnovat podnikání naplno, 
ale brzdí vás vedlejší povinnosti

Péče o výrobní zázemí je pro odpovědného 
hospodáře samozřejmostí, chceli svůj podnik 
rozvíjet a řádně se starat o své zaměstnance. 
Efektivní správa nemovitostí se ale lehce stává 
břemenem, zvlášť tehdy, když na sebe váže 
příliš velké finanční prostředky nebo nadměrné 
úsilí a čas.

Z vlastní zkušenosti víme, že promyšlený 
prodej nemovitého majetku může být pro 
podnik vítanou finanční injekcí a zásadním 
impulzem k rozvoji core byznysu. Majitel si 
takovým prodejem nejen uvolní kapacity 
a zvýší likviditu, ale jako nájemce přenechá 
údržbu, rozvoj a modernizaci pracovního 

# Pro majitele firem
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Regulace investiční 
společnosti

Akciová společnost Jet Investment, a. s., je 
investiční společnost a zároveň obhospoda
řovatel fondů Jet dle ustanovení § 7 zákona 
České republiky č. 240/2013 Sb., o investičních 
společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů, a na základě rozhodnutí 
ČNB č. 2015/024715/CNB/570 vydaného 
dne 3. března 2015.

Jako investiční společnost je Jet Invest 
ment, a. s., oprávněn obhospodařovat fondy 
kvalifikovaných investorů a přesáhnout 
při tom rozhodný limit.

Jet Investment, a. s., splňuje podmínky 
stanovené směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 2011/61/EU o správcích alternativních 
investičních fondů, ve znění pozdějších 
předpisů, a navazujícími právními předpisy EU. 

Jet Investment, a. s., je regulován Českou 
národní bankou a je zapsán v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl B, vložka 7268. 
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Důležitá upozornění

Tato brožura byla vytvořena pouze pro 
informativní účely a za účelem průzkumu 
zájmu potenciálních kvalifikovaných 
investorů. Nemá sloužit jako komplexní 
průvodce investicemi a nenahrazuje statut 
investičního fondu. Poskytuje pouze krátký 
přehled o struktuře investic společnosti 
Jet Investment. Parametry uvedených 
produktových idejí jsou indikativní.

Brožura nenahrazuje odborné poradenství 
k finančním instrumentům v ní uvedeným 
ani nenahrazuje rozsáhlé poučení o rizicích. 
Informace neslouží jako nabídka ani výzva 
k nákupu či prodeji finančních instrumentů. 
Je určena výhradně pro informační účely 
a Jet Investment, a. s., důrazně doporučuje 
investorům podstoupit investiční a/nebo právní 
a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní 
investiční rozhodnutí.

Informace obsažené v brožuře nelze považovat 
za radu k jednotlivé investici ani za fiskální 
nebo právní radu. Investice se mohou jak 
zhodnocovat, tak i znehodnocovat, a proto 
by každé rozhodnutí mělo být učiněno 

jak na základě pečlivé úvahy s ohledem 
na všechna možná rizika, tak i na základě 
rozsáhlého profesionálního poradenství. Pro 
konkrétnější rady se laskavě obraťte na svého 
investičního poradce. Jet Investment, a. s., 
se sídlem Hlinky 49/126, 603 00 Brno, Česká 
republika, zapsaný u Krajského soudu v Brně, 
neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné,  
nebo předpokládané, o přesnosti, správnosti, 
aktuálnosti nebo úplnosti informací uvedených 
v brožuře. Rovněž z informací v této brožuře 
není možné odvozovat žádná práva. Tiskové 
chyby vyhrazeny. Zdanění výnosů není ve 
výpočtech uvažováno, je závislé na osobních 
poměrech každého investora a podléhá 
zákonným předpisům, které se mohou měnit, 
a dohledu příslušných úřadů.
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