Nehnuteľnosti v portfóliu Prvého realitného fondu
Spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s., vznikla
v roku 1991 a je najstaršou slovenskou správcovskou
spoločnosťou.

River Garden I

Praha, Česká republika
rok nadobudnutia: 2014

Pôsobí v krajinách strednej Európy a spravuje aktíva
v celkovej hodnote viac ako 450 mil. eur. Je členom
SASS (Slovenskej asociácie správcovských spoločností) a AKAT (Asociace pro kapitálový trh ČR).

Tulipan Park Ostrava

Spravuje 19 podielových fondov, ponúka unikátne
sporiace programy a služby individuálnej správy aktív
(privátne bankovníctvo).

Ostrava, Česká republika
rok nadobudnutia: 2013

Fondy IAD Investments sú podkladovými aktívami
pri vytváraní poisťovacích produktov významných
medzinárodných finančných inštitúcií ako sú MetLife,
Aegon, Generali, Allianz, Wüstenrot, Saglasie EAD,
Adriatic Slovenica.

Wellness hotel Patince
obec Patince
rok nadobudnutia: 2013

obec Iža
rok nadobudnutia: 2011

obec Dolná Strehová
rok nadobudnutia: 2012

Logistický park

Bratislava - Nové mesto
rok nadobudnutia: 2010

Bytový komplex
Nová Nitra

Nitra - Staré mesto
rok nadobudnutia: 2008

Administratívna budova
Bratislava - Staré mesto
rok nadobudnutia: 2007

Zaistený-IAD
depozitné konto

Bond Dynamic

Protected Equity 1

UPOZORNENIE: Tento materiál má propagačný charakter. Grafy a tabuľky sú
ilustratívne a vychádzajú z historických údajov. Hodnota investície sa môže aj
znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. So štatútom,
predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondu
v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments,
správ. spol., a. s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na
www.iad.sk. V súlade so schváleným štatútom podielového fondu môže podiel
cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami uvedenými
v prílohe štatútu fondu prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde. Správcovská
spoločnosť je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu
bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok
v podielovom fonde je podľa podmienok osobitného zákona investovaný
najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy
a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach
a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva
úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Celý názov podielového fondu je Prvý
realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
© IAD Investments, správ. spol., a. s., 2015. Všetky práva vyhradené.

IAD Investments, správ. spol., a. s.
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
www.iad.sk, info@iad.sk
bezplatná infolinka: 0800 601 601

Investovanie do nehnuteľností
nebolo nikdy také jednoduché.

... a Vaše peniaze pracujú pre Vás!

Fotovoltaické elektrárne

Ponúka možnosť podieľať sa na stabilných výnosoch
spojených s prenájmom nehnuteľností a súčasne
s reálnym rastom ich hodnoty.

IAD Investments

obec Kováčová
rok nadobudnutia: 2012

Prvá investícia, na ktorú skutočne vidíte.

Akvizície:
2007 - OTP Asset Management
2009 - KD Investments
2011 - Allianz Asset Management
2014 - prevod správy podiel. fondov Alico Funds CE

Ocenenia fondov IAD Investments

Holidaypark

Prvý realitný fond

Prvý realitný fond

Investovanie do nehnuteľností nebolo nikdy také jednoduché.

Ak očakávate perspektívu dlhodobej výkonnosti bez významných výkyvov a dokážete investovať na dlhší čas, sú pre Vás
realitné fondy skvelou alternatívou. Realitné fondy umožňujú investorom profitovať z veľkých realitných projektov.

Základné informácie

Vývoj celkovej výkonnosti fondu od jeho založenia
Prvý realitný fond, o.p.f.,

100%

IAD Investments, správ. spol., a.s.

80%

Názov fondu:

Ochrana pred infláciou - príjmy z prenájmov sú zaistené
proti rastu inflácie tzv. inflačnými doložkami, ktoré sú zahrnuté
v nájomných zmluvách.
Každý investor má možnosť nehnuteľnosti z portfólia fondu
fyzicky vidieť.
Internetový prístup IAD ONLINE umožňuje investorom nakladať
so svojou investíciou priamo cez internet.
Každý investor môže kedykoľvek požiadať o vyplatenie
podielových listov bez výstupných poplatkov.

Konzervatívna investícia, ktorá vďaka dlhodobým nájomným
zmluvám zabezpečuje stabilný výnos spravidla vyšší
ako úrokové sadzby bankových produktov.
Nízka vstupná investícia vhodná pre bežných klientov.
Investorom šetrí čas a peniaze spojené s nákupom, správou
a predajom nehnuteľností.
Odoláva dianiu na akciových a dlhopisových trhoch nekopíruje ekonomické cykly.
Diverzifikácia - jednou investíciou je možné nakúpiť viac
realitných projektov a rozložiť tak riziko.

60%

IAD Investments, správ. spol., a.s.

40%

23. 11. 2006

Dátum založenia:

Slovenská republika

Miesto registrácie:

ČSOB, a.s.

Depozitár:

EUR

Referenčná mena:

98 876 401 EUR

Hodnota majetku:

Bezpečnosť Vašej investície

Výkonnosť fondu (k 31.8.2015)

Správu podielových fondov a činnosť správcovskej spoločnosti upravuje Zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom
investovaní.

Ročná výkonnosť:

4,35 % p.a.

Priem. výkonnosť za posledné 3 roky:

3,94 % p.a.

Priemerná výkonnosť od založenia:

7,34 % p.a.

Všetky finančné transakcie v podielovom fonde kontroluje a schvaľuje nezávislý depozitár, ktorým je ČSOB, a. s.
Dohľad nad činnosťou správcovskej spoločnosti vykonáva Národná banka Slovenska ako najvyšší kontrolný orgán,
ďalej dozorná rada spoločnosti a nezávislý audítor.

70%

Špeciálny fond nehnuteľností

Typ fondu:
Správca fondu:

90%

50%
30%
20%
10%
0%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Prvý realitný fond a vývoj akciových trhov
Fond nepostihol prepad ani v období krízy, pretože investoval
do reálnych nehnuteľností s viac ako 8% výnosom z dlhodobého nájmu.
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86,53 %

Celková výkonnosť od založenia:
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Prvý realitný fond

Majetok podielnikov je vedený na samostatných účtoch, ktoré sú oddelené od majetku správcovskej spoločnosti.

Možnosti investovania do Prvého realitného fondu
Jednorazové investovanie

Pravidelné investovanie - program PROFIT

(k 31.8.2015)

Minimálna počiatočná investícia 100 EUR

od 20 EUR

Minimálna následná investícia

20 EUR (pravidelná investícia nie je podmienkou)

od 20 EUR

Vstupný poplatok

3 % (z každej vloženej investície)

priemerne 2,9 % (priebežne po celé obdobie)

Výstupný poplatok

0%

0%

Očakávaný výnos

4-6 % p.a.

4-6 % p.a. - garantovaný výnos min. 2,8 % p.a.

Odporúčaný investičný horizont 5 rokov a viac

5 rokov (pevne stanovená doba programu)

IBAN

SK82 7500 0000 0002 5506 1913

SK82 7500 0000 0002 5506 1913

SWIFT / BIC

CEKOSKBX

CEKOSKBX

Variabilný symbol

Rodné číslo / IČO

Rodné číslo / IČO

Špecifický symbol

Číslo zmluvy / číslo vyhlásenej akcie

20110

Modelový vývoj investície
Vstupné parametre

Vklad

Energetický sektor
21 %

Rezidenčné priestory
9%
Kancelár. a obchodné
priestory 17 %

Logistické priestory
a pozemky 33 %

Doba
investovania

Nasporená suma*
na konci obdobia

Jednorazová investícia 3 000 EUR pri výnose 5 % p. a.

3 000 EUR

5 rokov

3 713 EUR

Pravidelná mesačná investícia 30 EUR pri výnose 5 % p. a.

1 800 EUR

5 rokov

1 989 EUR

Ak by ste investovali pri založení fondu:
Jednorazová investícia 10 000 EUR pri zhodnotení 86,53%

10 000 EUR

(k 31.8.2015)

Sektorové rozloženie investícií

18 093 EUR
* po odpočítaní vstupného poplatku

Geografické rozloženie investícií
(k 31.8.2015)

Nitriansky kraj
22 %

Banskobystrický kraj
10 %
Bratislavský kraj
14 %

Moravskoslezský kraj
(ČR) 10 %

Rekreačné priestory
a pozemky 20 %
Stredočeský kraj
(Praha, ČR) 45 %

Postup pri investovaní
Vyplňte a na adresu spoločnosti spolu s potrebnými dokumentami zašlite príslušný formulár (formuláre sú aj na www.iad.sk):
- Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov pre jednorazovú investíciu
- Zmluvu o účelovom sporení a zmluva o úschove pre pravidelné investovanie.
Peniaze zašlite na uvedený bankový účet. Ako variabilný symbol uveďte Vaše rodné číslo, resp. IČO a zadajte aj príslušný
špecifický symbol.
Akonáhle zaevidujeme Vašu investíciu, pošleme Vám potvrdenie o obchode (konfirmáciu) a prístupové kódy
do IAD ONLINE, kde môžete priamo sledovať vývoj Vašej investície.

Prvý realitný fond

Investovanie do nehnuteľností nebolo nikdy také jednoduché.

Ak očakávate perspektívu dlhodobej výkonnosti bez významných výkyvov a dokážete investovať na dlhší čas, sú pre Vás
realitné fondy skvelou alternatívou. Realitné fondy umožňujú investorom profitovať z veľkých realitných projektov.

Základné informácie

Vývoj celkovej výkonnosti fondu od jeho založenia
Prvý realitný fond, o.p.f.,

100%

IAD Investments, správ. spol., a.s.
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Každý investor má možnosť nehnuteľnosti z portfólia fondu
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Prvý realitný fond a vývoj akciových trhov
Fond nepostihol prepad ani v období krízy, pretože investoval
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Prvý realitný fond

Majetok podielnikov je vedený na samostatných účtoch, ktoré sú oddelené od majetku správcovskej spoločnosti.

Možnosti investovania do Prvého realitného fondu
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Pravidelné investovanie - program PROFIT

(k 31.8.2015)
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Očakávaný výnos

4-6 % p.a.

4-6 % p.a. - garantovaný výnos min. 2,8 % p.a.

Odporúčaný investičný horizont 5 rokov a viac
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Číslo zmluvy / číslo vyhlásenej akcie

20110

Modelový vývoj investície
Vstupné parametre

Vklad

Energetický sektor
21 %

Rezidenčné priestory
9%
Kancelár. a obchodné
priestory 17 %

Logistické priestory
a pozemky 33 %

Doba
investovania

Nasporená suma*
na konci obdobia

Jednorazová investícia 3 000 EUR pri výnose 5 % p. a.

3 000 EUR

5 rokov

3 713 EUR

Pravidelná mesačná investícia 30 EUR pri výnose 5 % p. a.

1 800 EUR

5 rokov

1 989 EUR

Ak by ste investovali pri založení fondu:
Jednorazová investícia 10 000 EUR pri zhodnotení 86,53%

10 000 EUR

(k 31.8.2015)

Sektorové rozloženie investícií

18 093 EUR
* po odpočítaní vstupného poplatku

Geografické rozloženie investícií
(k 31.8.2015)

Nitriansky kraj
22 %

Banskobystrický kraj
10 %
Bratislavský kraj
14 %

Moravskoslezský kraj
(ČR) 10 %

Rekreačné priestory
a pozemky 20 %
Stredočeský kraj
(Praha, ČR) 45 %

Postup pri investovaní
Vyplňte a na adresu spoločnosti spolu s potrebnými dokumentami zašlite príslušný formulár (formuláre sú aj na www.iad.sk):
- Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov pre jednorazovú investíciu
- Zmluvu o účelovom sporení a zmluva o úschove pre pravidelné investovanie.
Peniaze zašlite na uvedený bankový účet. Ako variabilný symbol uveďte Vaše rodné číslo, resp. IČO a zadajte aj príslušný
špecifický symbol.
Akonáhle zaevidujeme Vašu investíciu, pošleme Vám potvrdenie o obchode (konfirmáciu) a prístupové kódy
do IAD ONLINE, kde môžete priamo sledovať vývoj Vašej investície.

Nehnuteľnosti v portfóliu Prvého realitného fondu
Spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s., vznikla
v roku 1991 a je najstaršou slovenskou správcovskou
spoločnosťou.
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rok nadobudnutia: 2014

Pôsobí v krajinách strednej Európy a spravuje aktíva
v celkovej hodnote viac ako 450 mil. eur. Je členom
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Tulipan Park Ostrava

Spravuje 19 podielových fondov, ponúka unikátne
sporiace programy a služby individuálnej správy aktív
(privátne bankovníctvo).

Ostrava, Česká republika
rok nadobudnutia: 2013

Fondy IAD Investments sú podkladovými aktívami
pri vytváraní poisťovacích produktov významných
medzinárodných finančných inštitúcií ako sú MetLife,
Aegon, Generali, Allianz, Wüstenrot, Saglasie EAD,
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Bratislava - Nové mesto
rok nadobudnutia: 2010
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Nová Nitra
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Bratislava - Staré mesto
rok nadobudnutia: 2007
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UPOZORNENIE: Tento materiál má propagačný charakter. Grafy a tabuľky sú
ilustratívne a vychádzajú z historických údajov. Hodnota investície sa môže aj
znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. So štatútom,
predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondu
v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments,
správ. spol., a. s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na
www.iad.sk. V súlade so schváleným štatútom podielového fondu môže podiel
cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami uvedenými
v prílohe štatútu fondu prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde. Správcovská
spoločnosť je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu
bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok
v podielovom fonde je podľa podmienok osobitného zákona investovaný
najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy
a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach
a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva
úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Celý názov podielového fondu je Prvý
realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
© IAD Investments, správ. spol., a. s., 2015. Všetky práva vyhradené.

IAD Investments, správ. spol., a. s.
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
www.iad.sk, info@iad.sk
bezplatná infolinka: 0800 601 601
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nebolo nikdy také jednoduché.

... a Vaše peniaze pracujú pre Vás!

Fotovoltaické elektrárne

Ponúka možnosť podieľať sa na stabilných výnosoch
spojených s prenájmom nehnuteľností a súčasne
s reálnym rastom ich hodnoty.
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obec Kováčová
rok nadobudnutia: 2012

Prvá investícia, na ktorú skutočne vidíte.

Akvizície:
2007 - OTP Asset Management
2009 - KD Investments
2011 - Allianz Asset Management
2014 - prevod správy podiel. fondov Alico Funds CE
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Prvý realitný fond

