
 

 

Všechna data jsou platná k 1. březnu 2022, pokud není uvedeno jinak. 
Investiční strategie společnosti jsou určeny výhradně pro kvalifikované investory. 

Ochrana investic v nejisté době
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Cílený výnos p.a.

9 - 12%

fond

Real Estate
Kostarika

Podílejte se na výnosu nemovitostních projektů v zemi, která je široce uznávána pro svou politiku 
udržitelnosti. Trvale rostoucí cestovní ruch a velký příliv zahraničního kapitálu je hlavní hnací 
silou ekonomiky, narozdíl od Evropské unie, které hrozí pokles HDP. Investoři jsou motivováni 
především stejným vlastnickým právem jako kostaričtí občané, neexistují zde žádné majetkové 
daně ani omezení pobytu.

Díky fondu nemusíte mít žádné starosti s nájemníky, správou nemovitosti, či jakoukoliv 
administrativou. Všechny služby za vás zařídíme. Investice do fondu přináší atraktivní výnos, 
který je typický pro nemovitosti v těchto lokalitách. Strategické rozložení portfolia mezi různé 
typy nemovitostí, včetně pozemků pro development, dodává fondu stabilitu.

Počet realizovaných
projektů

21
Počet domů

75
Součet nabídkových

cen (mil. Kč)

337



Stabilní investice
s atraktivním výnosem

• Fond vydělává na růstu cen komerčních a rezidenčních 
nemovitostí a na dlouhodobých nájemních vztazích 
s bonitními subjekty.
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• Cílíme na roční výnos 9-12%.

• Na výstavbě řady nemovitostí se fond i sám podílí.

• Odolnost vůči inflaci – inflační doložky 
v nájemních smlouvách

• Pravidelné příjmy z dlouhodobých pronájmů
dodávají fondu stabilitu.

• Výnos fondu není přímo ovlivňován vývojem 
na kapitálovém trhu.

• Vyšší likvidita než u přímé investice do nemovitosti

• Možnost jednorázové i pravidelné investice

• Diverzifikace nemovitostních aktiv
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Graf znázorňuje vývoj cen nemovitostí v Kostarice (v Kč za m2 užitné plochy).
*Predikce je na základě dat z roku 2021.



Možnost investice v

CZK  USD  EUR

Fondy pracují s investičními nápady skupiny 
BHCG. Často jsme u jejich vzniku a sledujeme 
je dlouhodobě. 

Naše pravidlo zní investovat pouze do toho, 
co velmi detailně známe. To nám umožňuje 
aktivně řídit výnos a omezovat výkyvy hodnoty 
fondu.

Cíl fondu
Fond poskytuje stabilní výnosy prostřednictvím 
investic do nemovitostních aktiv a dosahuje 
tak atraktivních a dlouhodobě stabilních 
výnosů na úrovni vývoje realitního trhu při 
zachování rozumné míry rizika. 

V dlouhodobém horizontu fond využívá silné 
ekonomiky, růstu kupní síly tamních obyvatel 
a vysokému přílivu zahraničního kapitálu.

Strategie fondu
Vyhledáváme atraktivní investiční příležitosti, 
které splňují vysoké nároky na bonitu nájemců 
a dlouhodobost nájemních smluv, které jsou 
společně základním předpokladem pro stabilní 
výnosy v budoucnosti. Investujeme převážně 
do prověřených nemovitostí našich obchodních 
partnerů, či se na výstavbě přímo podílíme. 

Fond je zaměřen zejména na investice do 
komerčních a rezidenčních nemovitostí 
v atraktivních lokalitách tak, aby byla zajištěna 
efektivní diverzifikace rizika.
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Projekty zakladatele fondu

Villa Colón

Casa di Cortés

Hotel Finca Exotica

Kancelářská budova 
v San José

prefabrikovaný dům od architektonického 
studia Edificio. Vila je umístěna blízko oblasti 
Hermosa, západně od hlavního města San 
José. Výhodou modulárních staveb je flexibilita 
a rychlost samotné realizace. Tyto stavby jsou 
v regionu velmi populární.

Dvoupodlažní administrativní budova techno-
logické firmy je umístěna v oblasti Heredia na 
severu města. Realizace byla dokončena na 
konci roku 2020. 

Čtyřpokojová vila zasazená do kopce 
s výhledem na moře v soukromé oblasti poblíž 
města Jiracal. Podobně jako Villa Collon také 

realizována z prefabrikovaných částí. 

Ekologický Hotel se nachází na poloostrově 
Osa na pobřeží Tichého oceánu. Je citlivě 
zasazen do místní přírody v srdci džungle. 
Rozkládá se na rozlehlém pozemku o velikosti 

více než 900.000 m2.



Údaje o fondu

Správce fondu BH CAPITAL GROUP Holding, a.s.

Třídy aktiv Nemovitosti / Nástroje peněžního trhu

Datum vzniku 03/2022

Základní měna fondu CZK

Minimální jednorázová investice 500 000 Kč / 22 500 USD / 20 000 EUR

Margin / Úvěr Ne

Benchmark MSCI Emerging Markets Real Estate Index

2 %Vstupní poplatek

Management fee 1 % p.a.

Performance fee 20 % (aplikuje se v případě kumulativního zhodnocení majetku fondu nad 2 % p.a.)

Frekvence stanovení hodnoty fondu Kvartálně

Obchodní den Poslední pracovní den v měsíci

Doporučený investiční Horizont 5 let

Výhody investování
do nemovitostí
v Kostarice

  

1,5 %

 

5,04 %

 

9,5 %

spoření fondy ČR BHCG
Real Estate

Srovnání výkonnosti
2021*

• Investice do hmatatelných a reálných aktiv

• Vyšší výnos z pronájmu nemovitostí než v ČR

• Nízké ceny ve srovnání s domácím prostředím

• Rostoucí počet zahraničních investorů

• Setrvalá tendence růstu nájmů

• Stabilní politické klima

* Za účelem srovnání výkonnosti s ostatními fondy na 
trhu uvádí BH CAPITAL GROUP Holding, a.s. stupnici 
procentuálního ukazatele. Tato stupnice vychází 
z průměrných hodnot uveřejněných Českým statistickým 
úřadem, více informací na www.czso.cz.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE: Informace a názory obsažené v tomto dokumentu nelze považovat jako radu nebo doporučení 
ke koupi nebo prodeji jakékoliv investice a není to závazek společnosti BH CAPITAL GROUP Holding, a.s. účastnit se 
jakýchkoliv uvedených transakcí. Veškeré stanovené porgnózy, čísla, názory nebo investiční techniky a strategie slouží 
pouze pro informativní účely, na základě určitých předpokladů a aktuálních tržních podmínek a mohou se měnit bez 
předchozího upozornění. 

Investor by měl zvážit své investiční cíle, vztah k rizikům a nákladovou strukturu před tím, než se rozhodne investovat do 
fondu. Společnost BH CAPITAL GROUP Holding, a.s. nepodléhá dohledu České národní banky. Jakýkoliv druh investice 
zahrnuje rizika, hodnota investic a příjmy z nich mohou kolísat v souladu s tržními a daňovými podmínkami a investor 
nemusí získat zpět celou investovanou částku. Veškeré informace jsou dostupné na stránkách www.bhcg.cz.

Zápis v OR: Obchodní rejstřík vedený Městským 
soudem v Praze, zápis dne 1. září 2020, oddíl B, 
vložka 25637, IČ 09458581

Kontaktní údaje

Tel.: +420 234 274 747
Fax.: +420 234 274 536
Email: bhcg@bhcg.cz
www.bhcg.cz

Sídlo společnosti

BH CAPITAL GROUP Holding, a.s.
Jiráskovo náměstí 1981/6
Budova Dancing House
120 00 Praha 2
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www.bhcg.cz
mailto:bhcg@bhcg.cz

