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Sektorová 
      diverzifikace fondu

Klíčové ukazatele fondu

Název fondu: 
Název podfondu: 
Typ fondu:
Očekávaný výnos:
Investiční horizont: 
Oceňovací období: 
Celková nákladovost (TER): 
Management fee:
Performance fee: 
Vstupní poplatek:
Rizikový faktor: 
Výstupní poplatek: 

Minimální investice:
KID: 

 TREES & POTS SICAV a.s.
TREES & POTS SICAV a.s., podfond BALANCE 
 fond kvalifikovaných investorů
10% p.a. (netto)
5 a více let
půlroční
2 % p.a. (součástí je i management fee)
1,6 % p.a.
60 % z výnosu fondu nad 6 % p.a.
max. 5%
5
 max. 15 % během prvních 3 let investice, 
následně 0 %
1,0 mio. CZK / ekvivalent v EUR
 Sdělení klíčových informací dostupné na 
www.treespots.cz

Investičním cílem je dosahovat atraktivního zhodnocení 
investic ve střednědobém až dlouhodobém horizontu 
prostřednictvím diverzifikovaného portfolia obchodních 
společností v oblasti zdravotnictví, nemovitostí, 
alternativních investic (vzácné mince) a realizace dalších 
doplňkových investic. Podrobné informace najdete ve 
statutu fondu a dále v dokumentu „Klíčové informace 
pro investory“ - oba dostupné na www.treespots.cz.
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Depozitář
ČSOB

Auditor
NEXIA AP

Oceňovatel
Kreston A&CE

Web
www.treespots.cz/SICAV

Alternativní investice
35 %

Nemovitosti
30 %

Zdravotnictví
35 %

35 %

30 %

35 %

Skladba 
fondu



© 2021 TREES & POTS SICAV a.s. www.treespots.cz

Zdravotnictví

Nemovitosti

Zdravotnictví je životně důležitý sektor, který tvoří 10% HDP EU, zaměstnává 
8% celkové evropské pracovní síly a inovace v něm hrají podstatnou roli. 
Zdraví je hodnota sama o sobě a oblast s potenciálem rozvoje investic. Národní 
zdravotnické systémy v EU čelí společným východiskům: zvyšují se náklady na 
zdravotní péči, populace stárne a chronické choroby jsou na vzestupu, což 
vede k vyšší poptávce po zdravotní péči, nedostatku anebo nerovnoměrnému 
rozložení zdravotnických pracovníků, rozdílům v oblasti zdraví a odlišné 
dostupnosti zdravotnických služeb. Zdravotnické systémy proto budou muset 
být v budoucnu efektivní, dostupné a pružné. 

Pandemie COVID-19 upřela pozornost na zdravotnictví, zvýraznila uvedené 
problémy a otevřela společenskou objednávku pro zásadní systémové změny. 

S ohledem na důležitost investic do infrastruktury, které přichází ve formě 
plánu obnovy EU a z toho plynoucí požadované inovace ve zdravotnických 
systémech, výzkumu a medicinském vzdělávání se otevírají investiční 
příležitosti a projekty zejména v těchto oblastech: 

• Lékařský výzkum
• Inovační produkty, služby a s nimi spojené dodávky
• Nové modely zdravotnické infrastruktury
• Nové technologie a elektronické zdravotnictví
• Vzdělávání a školení lékařů 

Nemovitosti se za posledních 50 let staly oblíbeným investičním nástrojem. 
Mohou vylepšit profil rizika a návratnosti portfolia investora a nabídnout 
konkurenceschopné výnosy. Obecně platí, že trh s nemovitostmi má nízkou 
volatilitu, zejména ve srovnání s akciemi a dluhopisy. Další výhodou investic 
do nemovitostí je jejich potenciál diverzifikace. Reality mají nízkou a v 
některých případech negativní korelaci s ostatními hlavními třídami aktiv – to 
znamená, že když akcie klesají, cena nemovitostí často roste. 

V oblasti nemovitostí je záměrem orientovat se na menší a středně velké 
prostory v těchto kategoriích:

Dlouhodobé strategické investice
• Obchodní a výrobní prostory – s dlouhodobou nájemní smlouvou s 
bonitním nájemníkem
• Logistické prostory – skladové prostory v centru, resp. širším centru 
hlavních měst s multifunkčním využitím (skladovací boxy pro obyvatelstvo, 
sklady zboží pro přepravní služby a online provozy a pod.)

Alternativní investice
Investice do vzácných mincí jsou považovány za alternativní investice. Jsou v 
záporné korelaci s tradičními investicemi.  Na rozdíl od standardních investic se 
vyznačují nižší likviditou, ale i vyšší výnosností a značně nižší volatilitou.
Posledních dvacet let trh se vzácnými mincemi jasně indikuje stabilně vysoký 
výnos. Díky této alternativní investici mají investoři možnost dlouhodobě uplatnit 
své finanční rezervy na dynamicky rostoucím trhu, který má predispozici na 
dlouhodobou výnosnost a růst.

Vzácné mince mají schopnost zabezpečit ochranu hodnoty v čase vyšší inflace, 
kdy naopak vyšší inflační očekávání škodí jiným třídám aktiv. Tato specifická 
vlastnost dává numismatickým sbírkám potenciál hrát důležitou roli v investičním 
portfoliu. 

Trh se vzácnými mincemi je asymetrický – nabídka má nízkou flexibilitu a reaguje 
až na markantnější cenové nárůsty. Poptávka je relativně stabilní, v období 
expanzivní měnové politiky a rostoucích geopolitických nestabilit spíše rostoucí.

Oportunistické investice
Krátkodobé či střednědobé investice v různých segmentech nemovitostí 
(včetně rezidenčních) při krátkodobém poklesu cen, resp. jiných nákupních 
příležitostí za diskontovanou cenu určených na rychlý exit. 

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.


