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INVESTUJTE NA PODPORU PLANETY



INVESTICE DO ČISTÉ 
ENERGIE JAKO JISTOTA

OBNOVITELNÉ ENERGIE SMĚŘUJÍ K POTŘEBÁM
NAŠICH BUDOUCÍCH GENERACÍ

Celý svět si uvědomuje skutečnost, že je obnovitelná energie budoucností. 

Neznečišťuje ovzduší a má malé nebo žádné emise CO2. Alternativní zdroje 

energie a jejich technologie využívá stále více společností a domácností. 

Většina států se zavázala pro boj proti změně klimatu naší planety. 

Výdaje na investice do čisté energie se do konce tohoto desetiletí znásobí. 

Narostou na více než 1 bilion dolarů ročně, aby byla zajištěna cesta 

k nulovým emisím oxidu uhličitého.

Fondy držící aktiva ve vodních, větrných a fotovoltaických elektrárnách mají 

předem dané a zpravidla garantované tržby po celou dobu života investice. 

Tento typ investice má tendenci dlouhodobého stabilního růstu hodnoty.
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INVESTICÍ DO FONDŮ BHCG ZÍSKÁTE



DALŠÍ ZAMĚŘENÍ FONDU

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

DIGITÁLNÍ OCHRANA JE NUTNOST

JSME SOUČÁSTÍ DLOUHODOBÉHO RŮSTU SPOLEČNOSTÍ, KTERÉ 
VYTVÁŘEJÍ BUDOUCNOST GLOBÁLNÍ EKONOMIKY

V dnešním digitálním světě hackeři dokáží odhalit osobní údaje nebo vypnout 

celé obchodní korporace po libovolnou dobu. Rostoucí sofistikovanost těchto 

útoků vedla mnoho organizací k tomu, aby vytvářely a zaváděly ochranné systémy 

proti kybernetickým zločincům. 

Největší výdaje na digitální ochranu mají banky, vlády a výrobci. 

Hodnota sektoru kybernetické bezpečnosti byla v roce 2020 160 miliard dolarů 

a odhaduje se na 450 miliard dolarů v roce 2030.
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POPIS FONDU 
Investice do fondu RE&CS nabízí atraktivní zhodnocení ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu. Investuje do společností s dlouhodobou historií, a které vykazují stabilní 
hospodářské výsledky ve specifických odvětví spojených s obnovitelnou energií a digitální 
bezpečností. Investice do těchto sektorů dlouhodobě přitahují větší pozornost investorů.  
Fond maximalizuje výnos napříč zvolenými sektory a investuje minimálně 80 % celkových 
aktiv dle rozhodnutí managementu a dle situace na kapitálovém trhu. Regionálně se 
zaměřuje na Evropu, Asii a Spojené státy americké.  
Investor získá konkurenceschopnou a kapitálově diverzifikovanou službu od 
profesionálního managementu s více jak 10letou zkušeností. Dále získá aktivní řízení 
investičního majetku s důkladnou péčí. Investicí do fondu RE&CS investor zajišťuje svůj 
majetek proti inflaci a pro tvorbu budoucích rezerv. 
 
 
HISTORICKÁ VÝKONNOST SEKTORŮ 
 

 Global Clean Energy Index  Global Cyber Security Index 
 

 
 
 
PŘEDPOKLÁDANÝ RŮST RE&CS vs Fondy ČR vs Spořící účty ČR 
 

 RE&CS  Fondy ČR  Spořící účty ČR 
 

 

 
KLÍČOVÉ INFORMACE 

Třídy aktiv               Akcie/ETF/Deriváty 
Datum vzniku    06/2021 
Základní měna fondu           CZK 
Investiční Horizont       3 roky 
Margin / Úvěr              Ne 
Benchmark  MSCI ACWI IMI Innovation 
Vstupní poplatek             0,0 % 
Management fee                           1,80 % p.a. 
Performance fee 35% se aplikuje v případě 
kumulativního zhodnocení majetku fondu 
nad 5 % p.a. 
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