
 

 

Korunový realitný fond, o.p.f.                                IV.Q 2017 
 

Investiční strategie fondu  

Podílový fond patří do kategorie speciálních podílových fondů nemovitostí růstového charakteru a nabízí 

možnost podílet se na stabilních výnosech spojených s pronájmem nemovitostí a s reálným růstem jejich 

hodnoty. Minimálně 85% majetku fondu je nepřetržitě investovaných do podílových listů fondu Prvý realitný 

fond, o.p.f. (tzv. hlavní fond). Doporučujeme ho investorům, kteří mají zájem uložit si své peněžní prostředky na 

období delší než 5 let. Korunový realitný fond má charakter vyváženého fondu a je určen pro investory s 

vyváženým vztahem k riziku, kteří mají zájem o stabilní rovnoměrný růst své investice. 

Základní informace 
  

Čistá hodnota aktiv ( k 31.12.2017) 96 283 426,27 CZK 

Aktuální hodnota podílu ( k 31.12.2017) 1,025874 CZK 

Počáteční hodnota PL 1,007299 CZK 

Bankovní spojení ČSOB, a.s. CZ54 0300 0000 0002 6624 6753 

Začátek vydání PL 17.01.2017 

Minimální částka vstupní investice od 600,00 CZK 

Minimální částka následující investice od 600,00 CZK 

Rizikový profil ( indikátor SRRI podle KIID) 
  

 

 Výkonnostní graf fondu od jeho vzniku 

 

 

 

 

 

 

Výkonnost fondu Korunový realitný fond, o.p.f. 
 

 
Od začátku 
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2,59% 0,48% 0,75% 1,58% 2,59% 



 

     Odvětvové hodnoty investic                                           Zeměpisné rozložení investic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

Komentář portfólio managera  

Poslední kvartál roku 2017 se na trzích nesl v podobném duchu v jakém módu byl celý rok a globálně pokračoval růst kapitálových trhů. 

Připojili se i komoditní trhy a spolu s ropou zaznamenaly slušný nárůst. Realitní trhy ukončily rok 2017 dalším mírným nárůstem cen. Speciální 

realitní trhy ve střední Evropě se těší rekordnímu zájmu investorů a zaznamenávají výrazný příliv nových investic do nemovitostí. To je dobrá 

zpráva pro náš fond, protože zájem investorů nadále tlačí na růst cen i na lokální úrovni. Téměř všechny segmenty realitního trhu na 

Slovensku, si tak v posledním čtvrtletí měnily cenovky směrem nahoru. Na druhé straně na rezidenčním trhu je možné pozorovat první 

signály stabilizace cen a dopadu politiky Národní banky Slovenska směrem k zpřísňování podmínek pro komerční banky pro poskytování 

hypoték. Kancelářský trh v Bratislavě obohatily nově dokončené budovy jako např. Blumental office a trh se tak dále prudce rozrůstá a 

přibývají budovy ve standardu "A". Díky důvěře investorů portfoliu fondu se nadále zvyšuje hotovostní složka portfolia což nám umožňuje 

nadále pracovat na další akvizici nemovitosti typu logistiky a kanceláří do portfolia fondu. 

V průběhu čtvrtletí do portfolia přibyly emise dluhopisů zaměřených na realitní projekty na Slovensku a rezidenční trh v Německu, který 

také vykazuje zajímavé nárůsty a další potenciál. Také bylo z portfolia prodané další byty v projektu v Nitře a další menší pozemky v projektu 

v Kováčové. Při všech prodejích byl realizován zisk z prodeje, který reflektoval tržní nárůst hodnoty nemovitosti. V rámci rezidenčního 

projektu v Nitře byla zahájena výstavba již pátého bytového domu, který přinese na trh téměř 50 nových bytových jednotek ve výborné 

lokalitě (širší centrum města). Současný stav portfolia má potenciál přinést dlouhodobému investorovi zajímavou participaci na pokračujících 

výnosech plynoucích z realitního trhu. 

Autor: Mgr. Vladimír Bolek, portfólio manager Prvního realitního fondu. 

Fond je denominován v české koruně a investuje do jednotek prvního realitního fondu. Proti riziku změny sazby CZK na EUR je fond zajištěn pomocí 

finančních derivátů. Výkonnost fondu se bude do značné míry shodovat s výkonem prvního fondu nemovitostí a bude se lišit v závislosti na podílu 

likvidních aktiv (hotovosti) a finančních derivátů na aktivech fondu, možná odchylka vo výkonnosti fondu vůči Prvnímu realitnému fondu může být 

způsobena odchylkou sazby CZK vůči EUR. 

 

Upozornění: Hodnota investice do podílového fondu se může také snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicído podílových fondů je spojeno 
i riziko. Se statutem, prodejním prospektem a klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, správ. spol., a. s. (Dále jen "IAD") v slovenském jazyce se můžete 
seznámit v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a 
mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu. IAD je povinna vyplatit podílový list 
podílového fondu První realitní fond a korunový realitní fond neprodleně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek 
zvláštního zákona investovaný zejména do nemovitostí včetně příslušenství na účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních 
finančních aktiv, ze kterých ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do 
podílových listů fondu První realitní fond. 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Nemovitosti v portfóliu Prvého realitného fondu 

 

LAUGARÍCIO 

Trenčín, celková úžitná plocha 26 000 m2, rok pořízení: 2016 
OC Laugarício bylo otevřeno v roce 2009 a je dominantním obchodním centrem trenčínského regionu. Spádová oblast s 

dojezdem do 30 minut zahrnuje přibližně 250 000 obyvatel. Na ploše 26 000 m2 nabízí OC Laugarício více než 120 

značek. Mezi nájemců patří mezinárodně známé značky C & A, CCC, H & M nebo Reserved. Poloha OC Laugarício 

umožňuje jeho další potenciální rozšíření o 15 000 m2. 

 

TWIN CITY A 

Bratislava, celková úžitná plocha 16 500 m2, rok pořízení: 2016 
Twin City A se nachází v dynamicky se rozvíjející čtvrti na Mlynských Nivách v Bratislavě. Stavba byla dokončena v roce 

2015 a nabízí přibližně 16 500 m2 pronajímatelné plochy. Je plně obsazena řadou prestižních nájemců, jakými jsou např. 

společnosti PWC, Merck Sharp & Dohme, Bayer, BNP Paribas Slovensko. 

 

WELLNESS HOTEL PATINCE 

Patince, celková plocha pozemku 13 900 m2, rok pořízení: 2013 
Hotel situovaný v lázeňském středisku Patince 15 km od města Komárno. Hotel má 99 pokojů různých standardů, jsou 

prostorné, luxusně zařízené a plně klimatizované. Wellness nabízí vnitřní a venkovní bazény s vířivkami, saunový svět a 

fitness centrum. Hotel je využíván během letní i zimní sezóny. 

 

HOLIDAYPARK 

Kováčová, celková plocha pozemku 178 000 m2, rok pořízení: 2012 
Rekreační areál spolu s lázeňským areálem vytváří výjimečné prostředí pro návštěvníky a rekreanty. Součástí investice 

jsou i rozsáhlé stavební pozemky sousedící s areálem koupaliště. Výjimečnou přidanou hodnotu investici dává blízkost 

dvou velkých měst Banské Bystrice a Zvolena. 

 

FOTOVOLTAICKÉ  ELEKTRÁRNE 

Obec Iža, Dolná Strehová, celková plocha pozemku 87 600 m2, rok pořízení: 2011, 2012 
Dvě fotovoltaické elektrárny se nacházejí na jižním Slovensku v lokalitě s nejlepšími podmínkami slunečního záření. Na 

základě dlouhodobých nájemních kontraktů a státem garantované úrovni výkupních cen je předpoklad zabezpečení 

stabilních výnosů do budoucna. 

 

LOGISTICKÝ PARK 

Bratislava – Nové mesto, celková plocha pozemku 66 000 m2, rok pořízení: 2010 
Logistický areál se nachází v průmyslové zóně bratislavské městské části Nové město. Na pozemcích 

se nachází několik skladovacích prostor, výrobní haly, dílny a administrativní budovy. Areál je komplexně vybaven 

inženýrskými sítěmi. 

 

BYTOVÝ KOMPLEX NOVÁ NITRA 

Nitra – Staré mesto, celková plocha pozemku 47 800 m2, rok pořízení: 2008 
Projekt Nová Nitra se nachází v širším centru Nitry. Nová městská čtvrť nabízí možnosti nejen pro bydlení, práci, ale i 

pro zábavu, nákupy a trávení volného času. Nová Nitra je investiční záměr měnící vzhled této části města. 

 

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 

Bratislava – Staré mesto, celková plocha pozemku 3 124 m2, rok pořízení: 2007 
Architektonicky atraktivní administrativní budova je situována v atraktivní lokalitě nedaleko centra města. V budově se 

nacházejí administrativní a obchodní prostory včetně prostorných podzemních garáží. Objekt je plně klimatizovaný a 

nadstandardně vybavený. 


