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01

Jsme mezinárodní investiční fond realizující projekty v rezidenčním
developmentu, díky čemuž na projektech dokážeme realizovat marži
finanční instituce i developera.

02

Garantujeme plné nasazení týmu profesionálů se 7 lety zkušeností v oblasti
investic do nemovitostí, kteří do fondu vkládají přes 70 mil. Kč vlastního
kapitálu.

03

Nabízíme nejvyšší preferovaný výnos mezi českými fondy kvalifikovaných
investorů: 10 % p.a. v rámci investiční akcie třídy A.

04

Ačkoliv bude vždy Česká republika pilířem našeho podnikání, chystáme se
diverzifikovat na další rychle rostoucí trhy v Evropě a Severní Americe.

01

VYSOKÁ NÁVRATNOST
Developeři mohou na růstových trzích táhnutých poptávkou realizovat
čistou marži až 15 % p.a., která zajišťuje výrazně vyšší návratnost než
u pronájmů nemovitostí či jiných tříd aktiv.

02

NÍZKÉ RIZIKO
Developeři vlastní především stavební pozemky a půdu, které patří
k dlouhodobě nejstabilnějším typům aktiv. Rizika plynoucí z procesu
developmentu lze metodicky řídit a minimalizovat.

03

SILNÝ SOCIÁLNÍ DOPAD
Rezidenční development často řeší lokální či celospolečenské problémy
s nedostatkem nabídky bydlení, nebo dokonce bytové krize. Málokterá jiná
činnost má tak přímý a široký dopad na společnost.

Fond v číslech
EUR ~20 mil.

prodejní hodnota
současně běžících projektů
(gross development value)

4

aktuálně probíhající
projekty

10 % p.a.

preferovaný výnos
pro investory
(třída investičních akcií A)

8,5-13 % p.a.

očekávaný výnos
pro investory
(třída investičních akcií B)

DISCLAIMER
Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením ani analýzou investičních příležitostí. Před
investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Návratnost ani
výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota cenných papírů se v čase mění a historické výsledky fondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice fondu podléhají
specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu. Přípravě tohoto dokumentu byla věnována maximální péče, informace v něm obsažené však mohou být předmětem změn a aktualizací a
fond ani jeho obhospodařovatel neposkytují záruku za jejich aktuálnost či úplnost. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a mohou se do něj promítnout legislativní změny. Text tohoto
dokumentu nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu. Smlouvy
jsou uzavírány oprávněnou osobou. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v písemné formě. Text tohoto dokumentu není veřejným příslibem, použití ustanovení § 2884
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby se vylučuje.
PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
Tento dokument je určen výhradně pro informační účely. Přestože obsažené informace byly připraveny s maximální péčí, AMISTA investiční společnost, a.s. neposkytuje záruku ohledně
jejich správnosti či úplnosti. Údaje v tomto dokumentu uvedené mohou být předmětem změn a aktualizací.
1. Preferovaný výnos = v případě, že fond dosáhne výnosu 0-10 % p.a. dojde k redistribuci výnosů od akcií zakladatelů ve prospěch akcií externích investorů do doby naplnění stanovené hranice 10 % p.a.

Výhody investování do Fondu Kvalifikovaných Investorů (FKI)
DOZOR
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

DALŠÍ ÚROVNĚ
DOHLEDU A KONTROLY

DAŇOVÉ
VÝHODY

Každý Fond Kvalifikovaných Investorů
v právní formě SICAV,
tedy i Silverline Real Estate, podléhá
dozoru České Národní Banky.
Z tohoto dozoru vyplývá povinnost
všech FKI dodržovat přísnou regulaci
a na pravidelné bázi reportovat
požadované informace ČNB.

FKI v České republice ze zákona
podléhají striktnímu dohledu
depozitáře, kotrolující a autorizující
každou transakci, a pravidelným
kontrolám nezávislého auditora.
V případě fondu Silverline navíc
máme obhospodařovatele fondu
AMISTA IS, přímo zastoupeného v naší
Investiční komisi zajišťující nezávislé
posouzení u každé investice.

Investice fyzických osob do FKI jsou
oproštěny od daně z příjmu po
splnění časového testu 3 let. Toto
daňové zvýhodnění přináší výraznou
výhodu oproti alternativním
investičním nástrojům. Zároveň daní
FKI pouze sazbou 5% daně z příjmu
právnických osob.

Proč investovat se Silverline Real Estate
VYSOKÝ
VÝNOS

BEZPEČNÁ
INVESTICE

PŘESVĚDČIVÉ
VÝSLEDKY

PLNĚ ANGAŽOVANÝ EXCELENTNÍ
TÝM
ANALYTIKA

Třída investičních akcií
A nabízí investorům
nejvyšší preferovaný
výnos v ČR: 10 % p.a.

Investujeme ve
velkých městech
nebo prominentních
lokalitách, které
zajišťují vysokou
likvidnost aktiv.

Máme za sebou přes 7 let
úspěšného působení
v oblasti nemovitostí, během
kterých se nám povedlo
zvýšit hodnotu aktiv 30x.

Garantujeme své plné
nasazení i díky vkladu
vlastního kapitálu ve
výši >70 mil. Kč.

V Silverline
působíme také
jako nemovitostní
think-tank.

Při projektech se navíc
můžeme spolehnout na
široký, léta budovaný
ekosystém zahrnující
architektonická studia,
finanční partnery,
makléře či právní
poradce.

Vyvíjíme vlastní
analytické metodologie a nástroje,
a pravidelně
publikujeme
o dění a trendech
na mezinárodních
realitních trzích.

Třída investičních akcií
B nabízí investorům
očekávaný výnos
8,5-13 % p.a. (7 % p.a.
preferovaný výnos +
25 % výkonnostní
bonus z výnosu nad 7
% p.a.).

V střednědobém
horizontu také
budeme těžit z
diverzifikace na
rychle rostoucích
trzích v Evropě a
Severní Americe.

Společně také přinášíme
více než 20 let zkušeností
v investování; každý ze
zakladatelů se v minulosti
účastnil desítek transakcí
v oblasti Private Equity, vždy
se skvělými výsledky a
referencemi.

Nabídka investičních akcií
Třída investičních akcií
A:

(ISIN: CZ0008048154)

Propozice

10 % p.a.
Preferovaného
výnosu1

Očekávaná Vstupní Manažerský Investiční Výstupní poplatky při
návratnost poplatek
poplatek
horizont předčasném exitu

Oblasti
investovaní

Další
dokumenty

Na kvartální
bázi

Nemovitosti
primárně v České
republice dále také
ve vybraných zemích
v Evropě a Severní
Americe

Regulatorní dokumenty
investičního fondu a
plné verze investorské
prezentace (všechny
dokumenty ke stažení na
webu silverlinere.com)

30 %
v prvním roce

10 % p.a.

7 % p.a.
Preferovaného
výnosu
B:
8,5-13 % p.a.
(ISIN: CZ0008048162) + 25%
výkonnostní
bonus z výnosu
nad 7 % p.a.

Přeceňovací
období

0-5 %2

0 %3

5 let

15 %
v druhém roce
10 %
ve třetím roce
0%
po 36 měsících

1. Preferovaný výnos = v případě, že fond dosáhne výnosu 0-10 % p.a. dojde k redistribuci výnosů od akcií zakladatelů ve prospěch akcií externích investorů do doby naplnění stanovené hranice 10 % p.a.
2. 0 % pokud investor jedná přímo se zakladatelem fondu; až 5 % pokud je investor získán investičním zprostředkovatelem.
3. Manažerský poplatek 1,6 % dle statutu je účtován z hrubého výnosu fondu před distribucí investorům a nezasahuje tak do preferovaného výnosu pro investory.
ISIN = International Securities Identification Number
Minimální investice je CZK 1 milion při prokázání kvalifikace investora pomocí strukturovaného dotazníku.
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